
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              29.04.2019 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 2904/1 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Генеральний 
директор 

      
Ярошевич Святослав Володимирович 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "Колоннейд Україна" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

25395057 

4. Місцезнаходження 
емітента 

04070 м. Київ д/н м.Київ вулиця Iллiнська, 8 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(044) 537-53-90 (044) 537-53-99 

6. Адреса електронної 
пошти 

info@colonnade.com.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

26.04.2019 
Протокол засiдання Наглядової ради  № 26-04/19 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 
на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку www.colonnade.com.ua  

29.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента. X 

8. Штрафні санкції емітента. X 

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;  

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента 
в разі їх звільнення;  

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента;  



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

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

 

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.  

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

26. Інформація вчинення значних правочинів.  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

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

 

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

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

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 
разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi 
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акцiонерне товариство " Страхова 
Компанiя " Колоннейд Україна" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А00 №776463 

3. Дата проведення державної реєстрації  05.02.1998 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  8100000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 40 

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

65.12"  IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" 

      

      

  
10. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ " Сiтiбанк" 

2) МФО банку  300584 

3) Поточний рахунок  26509200291271 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 ПАТ " Сiтiбанк" 

5) МФО банку  300584 

6) Поточний рахунок  26504200291298 

 



16. Судові справи емітента 
N 
з/п 

Номер 
справи 

Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 758/2919/16-ц Верховний суд України Баканін 
ПрАТ "СК "Колоннейд 

Україна" 
Відсутня 

Стягнення страхового 
відшкодування 

Касаційне провадження 

Примітки  

2 
758/16044/16-

ц 
Верховний суд України 

Заєць Микола 
Григорович 

ПрАТ "СК "Колоннейд 
Україна" 

Відсутня 
Стягнення страхового 

відшкодування 
Провадження в суді 
першої інстанції 

Примітки  

3 758/7452/18 
Подільський районний суд 

м. Києва 
Кокота Роман 
Сергійович 

ПрАТ "СК "Колоннейд 
Україна" 

Відсутня 
Стягнення страхового 

відшкодування 
Провадження в суді 
першої інстанції 

Примітки  

 



17. Штрафні санкції емітента 

N 
з/п 

Номер та дата рішення, 
яким накладено 
штрафну санкцію 

Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 

1 
571/870/13-2/13/П 

03.08.2018 
Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
Штраф виконано 

Примітки  

2 
0003634208 
06.06.2018 

ДФСУ Штраф виконано 

Примітки  

3 
0029171406 
06.06.2018 

ДФСУ Штраф виконано 

Примітки  

4 
0029161406 
06.06.2018 

ДФСУ Штраф виконано 

Примітки  

5 
0029211406 
06.06.2018 

ДФСУ Штраф виконано 

Примітки  

6 
0707011208 
12.10.2018 

ДФСУ Штраф виконано 

Примітки  

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Змін не відбувалося. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Чисельність працівників Компанії  станом на 31.12.2018 р. склала 40 чоловік. 
Витрати з оплати праці та відрахування на соціальні внески склали 14962 тис. грн. 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Компанія є асоційованим членом Моторно- транспортного ( страхового) бюро України та 
Української федерації убезпечення. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Спi льна дi яльнi сть з i ншими органi зацi ями, пi дприємствами, установами не 
проводиться. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицi й щодо реорганi зацi ї з боку третi х осi б протягом звi тного перi оду не 
було. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Бухгалтерський облi к Товариства ведеться у вi дповi дностi до Закону України " Про 
бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi", Положень ( стандартi в) 
бухгалтерського облi ку, i нших нормативних актi в, якi регламентують ведення 
бухгалтерського облi ку в Українi. Фi нансова звi тнi сть за Мi жнародними стандартами 
фi нансової звi тностi ( МСФЗ) складається на пi дставi i нформацi ї про активи, 
зобов' язання, капi талi, господарських операцi ях i результатах дi яльностi компанi ї 
за даними бухгалтерського облi ку шляхом трансформацi ї ( корегувань) статей у 
вi дповi дностi до вимог МСФЗ. 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 



виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Основнi види послуг: страхування вi дповi дальностi суб' єктi в перевезення 
небезпечних вантажi в на випадок настання негативних наслi дкi в при перевезеннi 
небезпечних вантажів; страхування залi зничного транспорту; страхування судових 
витрат; страхування цивi льної вi дповi дальностi власникi в наземного транспорту 
( включаючи вi дповi дальнi сть перевi зника); страхування медичних витрат; страхування 
вi д нещасних випадкi в на транспортi; особисте страхування працi вникi в вi домчої 
( крi м тих, якi працюють в установах i органi зацi ях, що фi нансуються з Державного 
бюджету України) та сi льської пожежної охорони i членi в добровi льних пожежних 
дружин ( команд); страхування цивi льно- правової вi дповi дальностi власникi в наземних 
транспортних засобi в; авi ацi йне страхування цивi льної авi ацi ї; страхування водного 
транспорту ( морського внутрi шнього та i нших видi в водного транспорту); страхування 
вi дповi дальностi власникi в водного транспорту ( включаючи вi дповi дальнi сть 
перевi зника); страхування майна [ крi м залi зничного, наземного, повi тряного, 
водного транспорту ( морського внутрi шнього та i нших видi в водного транспорту); 
страхування вi д нещасних випадкi в; страхування кредитi в ( у тому числi 
вi дповi дальностi позичальника за непогашення кредиту); страхування здоров' я на 
випадок хвороби; страхування вi д вогневих ризикi в та ризикi в стихi йних явищ; 
страхування вi дповi дальностi перед третi ми особами [ крi м цивi льної 
вi дповi дальностi власникi в наземного транспорту, вi дповi дальностi власникi в 
повi тряного транспорту, вi дповi дальностi власникi в водного транспорту ( включаючи 
вi дповi дальнi сть перевi зника)]; страхування вантажi в та багажу ( вантажобагажу); 
страхування фi нансових ризикi в; страхування повi тряного транспорту; страхування 
наземного транспорту ( крi м залi зничного); медичне страхування ( безперервне 
страхування здоров' я); страхування сільськогосподарської продукції; . 
Основними конкурентами в сферi обов" язкового страхування цивi льно- правової 
вi дповi дальностi власникi в наземних транспортних засобi в є страховики- члени МТСБУ. 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Предметом транзакцій щодо придання матеріальних активів  була оргтехніка для 
офісної діяльності та нематеріальний актив - програмне забезпечення "1 С". 
Товариство не планує істотних інвестицій в цій сфері у найближчому майбутньому. 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
До основних засобів відносяться матеріальні активи, в яких очікуваний строк 
експлуатації для використання у наданні послуг, в адміністративних цілях більше 
одного року, первісна вартість яких більша за 6000 грн. та термін  корисного 
використання перевищує 1 рік, та є ймовірність отримання майбутніх економічних 
вигід. 
  
Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості і відображаються за 
собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від 
зменшення корисності. 
 
Вартість придбання включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання 
активу. 



Якщо одиниці основних засобів складаються з суттєвих компонентів, що мають різні 
строки корисного використання, вони обліковуються як окремі одиниці основних 
засобів. Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються 
шляхом порівняння надходжень  від її вибуття з її балансовою вартістю та 
визнаються за чистою вартістю за рядками " Інші доходи" або " Інші витрати" у  
прибутку  чи збитку. Після продажу переоцінених активів всі пов' язані з продажем 
суми, включені до резерву переоцінки, переносяться до накопиченого нерозподіленого 
прибутку. 
 
Подальші витрати, понесені на заміну частини одиниці основних засобів, визнаються 
у балансовій вартості такої одиниці, якщо існує ймовірність того, що така частина 
принесе  Компанії майбутні економічні вигоди, а її вартість може бути достовірно 
оцінена. При цьому припиняється визнання балансової вартості заміненої частини. 
 
Витрати на поточне обслуговування основних засобів визначаються у складі прибутку 
або збитку за період, у якому вони були понесені. 
 
Знос нараховується  на одиниці основних засобів з дати їх встановлення та 
готовності до експлуатації. Знос нараховується на вартість придбання активу за 
вирахуванням його ліквідаційної вартості. Значні компоненти активу оцінюються 
окремо, і якщо строк корисного використання будь- якого компонента відрізняються 
від строків корисного використання решти компонентів активу, знос такого 
компонента нараховується окремо. 
  
Ліквідаційна вартість встановлена на рівні нуль. Ліквідаційну вартість та строк 
корисної експлуатації активу Компанія переглядає на кінець кожного фінансового 
року. 
З 01.01.18 Компанією було прийнято рішення про зміну метода нарахуваненя 
амортизацї за групою основних засобів " офісне обладнання" із зменшення залишкової 
вартості на прямолінійний. 
Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів прийнято об' єкт 
основних засобів.  
Знос основних засобів визнається у складі прибутку або збитку.  
Класифікацію методів амортизації і строків корисного використання основних засобів 
встановлено по групах:  
   
Група    Термін  корисного використання Метод нарахування амортизації 
 
Меблі  
5-15 прямолінійний 
 
Офісне обладнання 
  
3-5  
прямолінійний 
 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 
  
Більше року  
100% при введенні в експлуатацію 
   
 
Знос поліпшень орендованих активів нараховується протягом менш тривалого з двох 
строків: строку оренди або строку їх корисного використання, крім випадків, коли 
існує обґрунтована  впевненість у тому, що  Компанія отримає право власності на 
відповідні активи до кінця терміну оренди. 
 
 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Нестабi льна економi чна ситуацi я в країнi, недосконалi сть законодавчої бази, низька 
платоспроможнi сть населення суттєво впливають на розвиток страхування в країнi в 
цi лому i на дi яльнi сть емi тента зокрема. Прямої залежностi вi д законодавчих чи 
економi чних обмежень немає. 
 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Дi яльнi сть Товариства фi нансується за рахунок прибутку. Для ефективного управлi ння 
активами та поповнення обi гових коштi в пi дприємства для вчасних розрахункi в i з 
контрагентами можуть використовуватися такi банкi вськi i нструменти як 
кредитування. Можливими шляхами покращення лi квi дностi за оцi нками фахi вцi в 
товариства є розмi щення капi талу в i нвестицi йно привабливi активи i з врахуванням 
диверсифi кацi ї ризикi в i нформацi ю про вартi сть укладених, але ще не виконаних 
договорi в ( контрактi в) на кi нець звi тного перi оду ( загальний пi дсумок) та про 
очi куванi прибутки вi д виконання цих договорi в. В страхуваннi страховик несе 
вi дповi дальнi сть за договором страхування протягом усього термi ну дi її договору. 
Крi м того, бi льшi сть договорi в страхування мi стить посилання на подi ю, яка має 
ознаки ймовi рностi та випадковостi настання ( страховий випадок). Отже, тi льки 
пi сля настання страхового випадку настає обовязок страховика виплатити страхове 
вi дшкодування. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Вартi сть укладених, але ще не виконаних договорi в ( контрактi в) на кi нець звi тного 
перi оду ( загальний пi дсумок) - 97747 тис. грн. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Збi льшення надходжень страхових платежi в, збалансованi сть портфеля, покращення 
матерi ально- технi чної бази, збi льшення прибутку товариства, розвиток нових видi в 
страхування, розширення страхового поля. При розробцi нових страхових продуктi в 
максимально враховуються i ндивi дуальнi потреби клi єнтi в та потреби сегментi в 
ринку. Компанія планує продовжувати страхову діяльність за існуючими видами 
страхування у 2019 році, роблячи пріоритет на прибутковості бізнесу. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Компанія не реалізує програм щодо досліджень та розробок. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Компанія має репутацію стабільного учасника страхового ринку України протягом 
всього часу свого існування, забезпечуючи, переважно, прибутковий результат 
господарської діяльності. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 
Загальні збори загальні збори Акціонери Товариста, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

Наглядова рада 
Голова Наглядової ради 
члени Наглядової ради 

Петер Чакварі, Жан Клотьєр, Габор Барна Ковач, Пітер Сісар 

Виконавчий орган Генеральний директор Ярошевич Святослав Володимирович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) Посада Генеральний директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ярошевич Святослав Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 0 
5) Освіта** вища 
6) Стаж роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I Україна» 
25395057 
Генеральний директор ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I Україна». 

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

01.02.2014 безстроково 

9) Опис    Повноваження та обов" язки Генерального директора визначенi Статутом ПрАТ " Страхова 
Компанiя " Колоннейд Україна". Посадова особа Генеральний директор ПрАТ СК 'К'Ю БI I Україна" 
Ярошевич Святослав Володимирович (паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) призначена 31.01.2014 
року з 01.02.2014 року на невизначений строк. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала посадова особа 
протягом своєї дiяльностi: начальник управлiння андеррайтингу ПрАТ СК 'К'Ю БI I Україна", з 04.05.2001 
року перший заступник генерального директора - начальник управлiння андеррайтингу ПрАТ СК 'К'Ю БI 
I Україна". Рiшення прийнято на засiданнi Ради Директорiв ПрАТ СК 'К'Ю БI I Україна" 31.01.2014 року 
протокол №31/01-14. *н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна 
iнформацiя не надається. 
 
1) Посада член Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Габор Барна Ковач 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 0 
5) Освіта** вища 
6) Стаж роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Colonnade Insurance Sarl, Branch office in Hungary 
 
Генеральний директор 

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

28.04.2018 безстроково 

9) Опис    Посадова особа - член Наглядової Ради Товариства Габор Барн Ковач / Gabor Barna Kovacs 
(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) Fairfax Financial (US) LLC, на пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства обраний 28.04.2018 року на термiн - три роки. 
Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2013-2015 - AIG Europe, директор, 2015-
2018 - Colonnade Insurance Sarl, Branch office in Hungary, Генеральний директор. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ " Страхова Компанiя " Колоннейд Україна" 
(Протокол № 28-04/18 вiд 28.04.2018р.) 
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не 
надається. 
 
1) Посада член Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Жан Клотьєр 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 0 
5) Освіта** вища 
6) Стаж роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Fairfax Financial Holdings ltd 
 
вiце-президент 

8) дата набуття повноважень та термін, 28.04.2018 безстроково 



на який обрано (призначено) 
9) Опис    Посадова особа - член Наглядової Ради Товариства Жан Клотьєр / Jean Cloutier (паспорт: серiя 
н/д* номер н/д* виданий н/д*) представник акцiонера Товариства - Colonnade Finance S.a r.l., на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства обраний 28.04.2018 року на термiн - три роки. 
Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2013-2018 - Fairfax Financial Holdings ltd, 
вiце-президент. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ " Страхова Компанiя " Колоннейд Україна" 
(Протокол № 28-04/18 вiд 28.04.2018р.) 
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не 
надається. 
 
 
1) Посада член Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Петер Чакварi 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 0 
5) Освіта** н/д 
6) Стаж роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Fairfax Eastern Europe 
 
Президент 

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

28.04.2018 безстроково 

9) Опис    Посадова особа - член Наглядової Ради Товариства Петер Чакварi / Peter Csakvari (паспорт: серiя 
н/д* номер н/д* виданий н/д*) представник акцiонера Товариства - Colonnade Finance S.a r.l., на пiдставi 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства обраний 28.04.2018 року на термiн - три роки. 
Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2013-2014 - AIG Eastern Europe, вiце-
президент; 2015-2018 -Fairfax Eastern Europe, Президент. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ " Страхова Компанiя " Колоннейд Україна" 
(Протокол № 28-04/18 вiд 28.04.2018р.) 
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не 
надається. 
 
 
1) Посада член Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Пiтер Сiсар 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 0 
5) Освіта** н/д 
6) Стаж роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

Colonnade Insurance Sarl, Branch office in Slovakia 
 
Генеральний директор 

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

28.04.2018 безстроково 

9) Опис    Посадова особа - член Наглядової Ради Товариства Пiтер Сiсар / Peter Cisar (паспорт: серiя н/д* 
номер н/д* виданий н/д*) Fairfax Financial (US) LLC, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства обраний 28.04.2018 року на термiн - три роки. 
Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: 2013-2015 - QBE Europe, директор, 2015-
2018 - Colonnade Insurance Sarl, Branch office in Slovakia, Генеральний директор. 
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ " Страхова Компанiя " Колоннейд Україна" 
(Протокол № 28-04/18 вiд 28.04.2018р.) 
*н/д - Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних даних, вiдповiдна iнформацiя не 
надається. 
 
 
1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Вовченко Анна Михайлiвна 



особи або повне найменування 
юридичної особи 
3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 0 
5) Освіта** вища 
6) Стаж роботи (років)** 0 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПрАТ СК "К'Ю БI I Украна" 
25395057 
заступник головного бухгалтера Товариства 

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

27.12.2017 безстроково 

9) Опис    Повноваження та обов" язки Головного бухгалтера визначенi Статутом ПрАТ СК " К'Ю БI I 
Украна" та чинним законодавством України. Призначено з 27.12.2017 року, безстроково. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера. 
Рiшення прийнято Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства " Страхової Компанiї 
" Колоннейд Україна" 27.07.2016 року (Протокол № 27-12/17 вiд 27.12.2017 року) у зв'язку iз заявою про 
звiльнення за власним бажанням посадової особи. 
 
 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Компанія планує продовжувати страхову діяльність за існуючими видами страхування у 2019 році, роблячи 
пріоритет на прибутковості бізнесу. 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Компанія планує підтримувати збалансований страховий портфель, поступово зменшуючи питому вагу страхових 
продуктів з классу автострахування та підвищувати якість андеррайтингу з усіх класів. 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Компанія не укладала правочинів щодо деривативів чи похідних цінних паперів. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Товариством запроваджено ряд внутрішніх  документів (політик), які регулюють відносини, пов'язані з тими 
видами діяльності, котрі можуть нести певні ризики для товариства. Зазначені політики визначають порядок 
взаємодії структурних підрозділів Товариства, конкретних посадових осіб, систему взаємовідносин на рівні 
регіональної та міжнародної мережі компаній Групи, до якої належить Товариство. Деякі системи контролю та 
управління ризиків діють в силу відповідного законодавства (наприклад, система фінансового моніторингу) 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
Ризик - ймовірна подія, що може призвести до отримання непередбачуваних збитків або іншим чином негативно 
вплинути на діяльність страховика і на його здатність виконувати свої зобов'язання. 
 
Компанією контролюються наступні класи ризиків: 
Андерайтингові ризики - ризики, пов'язані із укладанням договорів страхування; 
 Ризик недостатності резервів (збитків) - ризик неадекватності страхових резервів збитків майбутнім 
зобов'язанням; 
 Ризик недостатності премій (перевищення нетто-премій) - ризик неадекватності страхових тарифів 
майбутнім зобов'язанням; 
 Ризик недостатності премій (перевищення витрат) - відповідність фактичних витрат закладеним у бюджет. 
 Ризик катастроф - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх 
наслідків. 
 
Станом на 31.12.2018 року ймовірність настання андерайтингових ризиків було оцінено експертним шляхом і 
встановлено у межах: 
Ризик недостатності резервів (збитків): від 10 до 30%; 
Ризик недостатності премій (перевищення нетто-премій): від 10% до 30%; 
Ризик недостатності премій (перевищення витрат): від 10% до 30%; 
Ризик катастроф: від 0 до 10 %. 
 
Оскільки в Україні помірний клімат та гарне географічне місцезнаходження природні катастрофи виникають дуже 
рідко та мають не суттєвий вплив на фінансовий стан Компанії, особливо враховуючи що Компанія перестраховує 
катастрофічні ризики. 
 
Тест на адекватність резерву незароблених премій в цілому по портфелю дав достатність. Тому необхідності в 
додатковому капіталі для ризиків недостатності нетто-премій та ризику перевищення витрат немає. У 2018 році 
Компанія виконала план по збитковості. Тільки з двох видів страхування : КАСКО та ДМС у Компанії є дефіцит 
страхового тарифу. 
Тест на достатність резерву збитків на 31.12.2018 дав профіцит у 13,8 млн. грн. Тому у Компанії ризик 
недостатності резервів є низьким. 
 
 
Ринкові ризики - ризики, пов'язані зі зовнішнім середовищем і ринками, на яких працює Компанія, які можуть 
призвести до зміни ринкової вартості фінансових інструментів або зміни в ринкових індикаторах, що можуть 
вплинути на величину активів та/або зобов'язань Страховика; 
 Ризик інвестицій в акції - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та фінансових 
інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій; 
 Ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до 
коливання вартості позикових коштів; 
 Валютний ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання 
курсів обміну валют; 
 Ризик спреду - ризик, пов'язаний із чутливістю активів та зобов'язань страховика до коливання різниці в 
доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій України з тим самим (або близьким) терміном до 
погашення; 
 Майновий ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до коливання 
ринкових цін на нерухомість. 
 Ризик ринкової концентрації - ризик, пов'язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля активів 
або у зв'язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів. 
 
Процентний ризик 
Компанiя зазнає впливу коливань ринкових процентних ставок на свiй фiнансовий стан та грошовi потоки. 
Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може i зменшуватися або призводити до збиткiв 
у разi виникнення несподiваних змiн. Компанiя не має фiнансових активiв чи зобов'язань з плаваючими 
процентними ставками. 
 
Процентний ризик Компанії потенційно може виникнути лише стосовно його активів, а саме щодо депозитів у 
банках. Однак Компанії вважає ймовірність виникнення істотного ризику незначною, оскільки за всіма депозитами 
встановлена фіксована ставка відсотка, близька до ринкової. Станом на 31.12.2018 року і 31.12.2017 року середні 
номінальні ставки відсотків, що нараховуються на активи Компанії були наступними: 
 
  Станом на 31.12.18 р. Станом на 31.12.17 р. 
За депозитами в банках    



В доларах США 0,86 1,14 
В Євро 1,4 1,1 
В гривнях 15,8 8,87 
 
Валютний ризик 
У Компанiї виникає валютний ризик у зв'язку з операцiями з iноземними контрагентами. Валютою, що викликає 
цей ризик, є переважно долар США. Законодавство України обмежує можливостi Компанiї хеджувати валютний 
ризик, тому Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. Однак управлiнський персонал враховує валютний ризик 
при виборi валюти розрахункiв з перестраховиками та постачальниками товарiв i послуг. 
 
З метою зниження даного ризику Компанiя укладає договори перестрахування в валютах вiдповiдальностi за 
договорами страхування та здiйснює постiйний контроль за вiдповiднiстю валютних активiв та зобов'язань. 
 
Станом на 31.12.2018 року ймовірність настання ринкових ризиків було оцінено експертним шляхом і встановлено 
у межах: Валютний ризик: 10% до 30%; 
Оскільки в Компанії активів в валюті набагато більше ніж в національній валюті, то девальвація гривні позитивно 
впливає на фінансовий стан Компанії. Ймовірність подальшої девальвації доволі висока і має тенденцію до росту, 
виходячи з ситуації на Сході України та економічної кризи. Слід зауважити, що навіть при зміцненні національної 
валюти на 25%, у Компанії вистачить активів, щоб покрити резерви та вона буде відповідати нормативам. 
 
Нижче наведени порівняльні кількісні данні щодо ризику іноземних валют Компанії у 2018 та 2017 роках (в тис. 
грн). 
 
Cтаном на 31.12.2018 року В грн. В дол. 
(1 дол. = 27,688264 
грн.) В євро  
(1 євро = 31,714138 
грн.) Всього 
Активи 138 865 63 827,5 61 783,1 264 475,6 
Грошові кошти та їх еквіваленти 83 706,9 61 586,4 59 961,6 205 254,9 
Частка перестраховика в страхових резервах 6 914,4 208,0 68,7 7191,1 
Інші оборотні активи 50 796,5 79,8 1153,3 52029,6 
Пасиви 159 138,9 2 171,8 668,2 161 978,9 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 14127,9 0 0 14 127,9 
Страхові резерви 127 798,2 2 161,3 668,2 130 627,7 
Інші поточні зобов'язання 17 212,8 10,5 0 17 223,3 
Інші довгострокові зобов'язання     
Відкрита балансова позиція -20 273,9 61 655,7 61 114,9 102 496,7 
     
Станом на 31.12.2018 року послаблення долара на 10% посилення долара на 10% послаблення 
евро на 10% посилення евро на 10% 
Вплив на прибуток або збиток -6165,6 +6165,6 -6111,5 +6111,5 
Вплив на чисті активи, що припадають на учасників -6165,6 +6165,6 -6111,5 +6111,5 
 
 
 
Cтаном на 31.12.2017 року В грн. В дол. 
(1 дол. = 28.067223 грн.) В євро  
(1 євро = 33.495424 грн.) Всього 
Активи 208 013,5 74 799,9 62 955,4 345 768,8 
Грошові кошти та їх еквіваленти 67821,2 
 74699,9 
 62882,8 
 205 403,9 
Частка перестраховика в страхових резервах 100 784,3 0 97,6 100 881,9 
Інші оборотні активи 39 310,4 100 72,6 39 483,0 
Пасиви 253 889,4 932,2 17 497,8 272 319,4 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 13 157,2 0 0 13 157,2 
Страхові резерви 236 163,5 932,2 17 497,8 254593,5 
Інші поточні зобов'язання 4568,7   4 568,7 
Інші довгострокові зобов'язання     
Відкрита балансова позиція -45 875,9 +73867,7 +45 457,6 73 449,4 
     
Станом на 31.12.2017 року послаблення долара на 10% посилення долара на 10% послаблення 
евро на 10% посилення евро на 10% 
Вплив на прибуток або збиток -7386,8 +7386,8 -4545,8 +4545,8 
Вплив на чисті активи, що припадають на учасників -7386,8 +7386,8 -4545,8 +4545,8 
 
322Кредитний ризик 
 



Компанiя приймає на себе кредитний ризик, що являє собою ризик потенцiйного зменшення вартостi внаслiдок 
негативних змiн спроможностi позичальника погасити заборгованiсть. До основних сфер кредитного ризику 
Компанiї вiдносяться такi: 
o грошовi кошти та їх еквiваленти; 
o депозити; 
o суми до отримання вiд власникiв страхових полiсiв; 
o суми до отримання вiд посередникiв; 
o частка перестраховикiв у страхових зобов'язаннях; 
o суми до отримання вiд перестраховикiв за виплатами, що були вже здiйсненi власникам страхових полiсiв. 
Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, як правило, вiдображається балансовою вартiстю фiнансових 
активiв та активiв, що виникають за договорами страхування, визнаних на звiтну дату. Вплив можливого згортання 
активiв i зобов'язань з метою зниження рiвня потенцiйного кредитного ризику є незначним. Компанiя здiйснює 
монiторинг рiвня ризику стосовно окремих власникiв страхових полiсiв та груп власникiв страхових полiсiв у 
рамках процесу кредитного контролю. У випадках iснування значного ризику щодо окремих власникiв страхових 
полiсiв або однорiдних груп власникiв страхових полiсiв проводиться фiнансовий аналiз. З метою зменшення 
ризику несплати власниками страхових полiсiв належних сум усi виданi полiси мiстять спецiальнi положення, 
згiдно з якими у разi несплати страхових внескiв у визначенi строки страховий полiс анулюється. Укладаючи 
страховi договори, якi не можуть бути анульованi, Компанiя має на метi отримання страхових премiй на момент 
початку дiї страхового покриття. 
Всi посередники повиннi вiдповiдати мiнiмальним вимогам, встановленим на рiвнi Компанiї. Монiторинг 
кредитних рейтингiв посередникiв та iсторiї їх платежiв проводиться на регулярнiй основi. 
Компанiя застосовує також полiтику управлiння ризиком, що виникає у зв'язку з дiяльнiстю контрагентiв за 
договорами перестрахування. Компанiя оцiнює кредитоспроможнiсть усiх перестраховикiв шляхом вивчення 
загальнодоступної iнформацiї щодо рейтингiв та проведення внутрiшнiх дослiджень. Регулярна оцiнка впливу 
невиконання зобов'язань перестраховиком та вiдповiдне управлiння цим процесом здiйснюються у масштабi групи. 
Монiторинг рiвня кредитного ризику Компанiї проводиться постiйно. 
 
Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого 
дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед страховиком; 
 Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик неспроможності 
Страхувальника/Перестрахувальника виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед Компаніям; 
 Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможності Перестраховика виконати взяті на себе будь-які 
договірні зобов'язання перед Компаніям; 
 Ризик дефолту банку - ризик неспроможності банків виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання 
перед страховиком. 
 
Станом на 31.12.2018 року ймовірність настання ризиків дефолту контрагенту було розраховано виходячи з 
рейтингу, який має дебітор, і встановлено у межах: 
 
Ризик дефолту Страхувальника: від 0% до 10%; 
Ризик дефолту Перестраховика: від 0% до 10%; 
Ризик дефолту банків та інших дебіторів: від 10% до 30%; 
 
Завдяки чітким регламентам по роботі з дебіторською заборгованістю, ризик дефолту контролюється Компанією, 
та щодо нього здійснюється заходи впливу, тому в нього невисокий вплив на фінансовий стан Компанії.  
Також несуттєвими є ризик дефолту Перестраховика, оскільки Компанія перестраховує все у Перестраховиків з 
кредитним рейтингом не меншим за А-,  і даний ризик знижений до мінімуму. 
Через економічну ситуацію та нестабільність національної валюти, фінансова надійність деяких банків знизилась, 
що призвело до збільшення значущості ризику дефолту банків, але враховуючи пруденційний підхід до вибору 
банків, додатковий капітал в порівнянні з минулим періодом залишився на тому же рівні. 
Компанiя встановлює премiї на рiвнi, що забезпечує перевищення суми отриманих премiй та отриманого 
iнвестицiйного доходу над загальною сумою збиткiв, витрат на врегулювання цих збиткiв, витрат на асистанс та 
затрат на управлiння господарською дiяльнiстю. Премiї за полiсами встановлюються (цiноутворення) iз 
застосуванням статистичного аналiзу на основi внутрiшнiх та зовнiшнiх iсторичних даних. Обґрунтованiсть 
цiноутворення тестується з використанням методологiї та ключових показникiв ефективностi по конкретних 
портфелях, на апрiорнiй основi (наприклад, тестування прибутку).  
 
Фактори, що враховуються при цiноутвореннi, вiдрiзняються за страховими продуктами i залежать вiд 
запропонованого покриття та виплат. Однак, як правило, вони включають: 
o очiкуванi збитки за власниками страхових полiсiв та вiдповiднi очiкуванi виплати i їх строки; 
o рiвень та характер мiнливостi, пов'язаної з очiкуваними виплатами. Це включає аналiз статистичної iнформацiї 
про збитки, а також врахування потенцiйних змiн судової практики, економiчного клiмату та демографiчних 
тенденцiй; 
o iншi затрати на створення вiдповiдного продукту, такi як витрати на збут, маркетинг, адмiнiстрування полiсiв, 
асистанс, а також витрати на врегулювання збиткiв; 
o фiнансовi умови, що вiдображають вартiсть грошових коштiв у часi; 
o вимоги до капiталу та платоспроможностi;o плановi показники прибутковостi; 
o кон'юнктуру страхового ринку, зокрема цiни на подiбнi продукти, встановленi конкурентами; 
Ризик перестрахування 
 



Компанiя передає страховi ризики у перестрахування з метою обмеження ризику збиткiв за рiзними договорами 
страхування, якi покривають iндивiдуальний i портфельний ризики. Такi договори перестрахування розподiляють 
ризик i мiнiмiзують вплив збиткiв. Частина ризикiв, що залишається за Компанiєю, залежить вiд оцiнки суми 
конкретного  ризику, але Компанiя обмежує ризик за будь-яким страховим полiсом сумою у розмiрi власного 
утримання згідно вимог законодавства. 
За умовами договорiв перестрахування, перестраховик(и) погоджується вiдшкодувати суму, передану у 
перестрахування, у разi, якщо здiйснюється виплата страхових збиткiв. У той же час у Компанiї залишається 
зобов'язання перед власниками страхових полiсiв за контрактом, переданим у перестрахування, у разi невиконання 
перестраховиком взятих на себе зобов'язань. 
При виборi перестраховика Компанiя бере до уваги його платоспроможнiсть. Платоспроможнiсть оцiнюється на 
основi вiдкритої iнформацiї про рейтинги, а також шляхом внутрiшнiх дослiджень. 
 
Операційні ризики - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, процесів 
оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та 
несанкціоновані дії персоналу; 
 Ризик персоналу - ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через помилки та несанкціоновані дії 
персоналу; 
 Інформаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає в результаті недоліків надійності 
технологій; 
 Організаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, 
недосконалість бізнес процесів; 
 Правовий ризик - ризик втрат в результаті недотримання закону, ризик судових розглядів. 
 
Ризики учасника фінансової групи - ризик негативного впливу на фінансовий стан страховика-учасника фінансової 
групи, викликаний погіршенням фінансового стану іншого учасника групи, до складу якої входить страховик; 
 
Ризик ліквідності - ризик неспроможності страховика реалізувати активи для погашення зобов'язань точно на 
момент настання строку погашення. 
 
Для управлiнського персоналу Компанiї надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами вiдповiдали 
строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах вiдповiдали процентним ставкам по зобов'язаннях, 
а якщо iснує будь-яка невiдповiднiсть, щоб вона була пiд контролем. 
 
Компанiя здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявностi коштiв, необхiдних для 
виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтика лiквiдностi розглядається i затверджується 
управлiнським персоналом. Як правило, Компанiя забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для 
оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до 3 мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов'язань; 
це  не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi як стихiйне лихо. 
Компанiя здiйснює постiйне планування руху грошових коштiв, розмiщує грошовi кошти на депозити з 
можливiстю оперативного зняття та зберiгає значну частину страхових резервiв в високолiквiдних активах. 
 
Репутаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недовіру ринку до якості послу 
Товариства. 
 
Системний ризик - ризик неплатоспроможності одного або більше значних страховиків на ринку, що може 
призвести до маркетингового ризику або ризику репутації для інших страховиків (МТСБУ); 
 
Станом на 31.12.2018 року ймовірність настання інших ризиків встановлено у межах: 
Ризик ліквідності: від 0% до 10%; 
Системний ризик: від 0% до 10%. 
У 2018 році суттєво зросла ліквідність Компанії  в 1,7 разів. 
Суттєвим є системний ризик,  але оскільки на ринку ОСЦПВВНТЗ Компанія займає  0,1%, то навіть банкрутство 
одного з основних учасників, призведе до втрат, які знаходять в зоні ризик-апетиту Компанії.  В порівнянні з 
попереднім періодом даний ризик залишився без змін.   
 
Станом на 31.12.2018 року ймовірність настання операційних ризиків було оцінено експертним шляхом і 
встановлено у межах: 
Ризик персоналу:  від 10% до 30%; 
Правовий ризик: до 10%; 
Інформаційний ризик: від 10% до 30%; 
Організаційний ризик: від 10% до 30%; 
 
Треба зазначити, що всі операційні ризики мають низький рівень величини впливу, крім ризику персоналу у якого 
вплив ризику середній, та середню ймовірність настання, крім правового ризику, у якого ймовірність настання 
низька. Це обумовлено існуванням  багатьох інструкцій та регламентів, що зменшують людський фактор у бізнес-
процесах Компанії. Також однією з причин низького впливу цього ризику є порівняно високий рівень 
автоматизації бізнес-процесів. Треба відмітити, що у 2018 році зросла плинність кадрів, що призвело до росту 
впливу ризику персоналу. Слід також відзначити, що з 2018 року Компанія почала переходити на нову програму 
1С, яка більш відповідає потребам фінансового блоку та андерайтингу, але оскільки не всі блоки ще дороблені, 
через це виникали затримки та незручності в роботі. 



Станом на 31.12.2018 р. ризики, з якими стикається Компанія знаходяться у межах Ризик-апетиту Компанії і не 
потребують вчинення Надзвичайних засобів із управління ризиками.  
Перевірка платоспроможності Компанії надала позитивний результат і показала, що Компанія має достатній запас 
платоспроможності станом на 31.12.2018 року. 
Також станом на 31.12.2018 Компанією було проведено Тест на достатність страхових резервів (результати надані 
у вигляді окремого Звіту), що показав достатність резервів Компанії для виконання майбутніх зобов'язань та 
відсутність необхідності у залученні додаткового капіталу. 
Компанією було проведено Стрес-тестування згідно вимог Розпорядження № 484 від 13.02.2014. Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (результати надані у вигляді 
окремого Звіту), для визначення можливого впливу ризиків на фінансовий стан Компанії та завчасного їх 
попередження. 
Таким чином, станом на 31.12.2018 Компанією було вчинено всіх необхідних заходів для контролю за наявними 
ризиками та функціонуванням системи ризик-менеджменту Компанії в майбутньому. 
 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Товариством не розроблявся та не затверджувався кодекс корпоративного управлiння. 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Уповноваженими органами Товариства не приймалося рiшення про добровiльне застосування кодексу 
корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного 
управлiння. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Законодавством не передбачено вимог щодо обов'язкового прийняття приватним акцiонерним товариством 
Положення про загальнi збори акцiонерiв товариства, Положення про виконавчий орган товариства та Положення 
про ревiзiйну комiсiю товариства. З метою деталiзацiї окремих процедурних питань в органiзацiї дiяльностi 
Загальних зборiв акцiонерiв, Правлiння i Ревiзiйної комiсiї Товариства, конкретизацiї прав, обов'язкiв, 
вiдповiдальностi посадових осiб Загальними зборами акцiонерiв Товариства затвердженi: "Положення про загальні 
збори акціонерів Товариства", яким регламентується порядок скликання, проведення, компетенцiя, порядок 
прийняття рiшень, повноваження та iншi питання органiзацiї дiяльностi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 
"Положення про виконавчий орган Товариства", яким визначенi правовий статус та порядок органiзацiї дiяльностi 
виконавчого органу Товариства; "Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства", яким визначенi склад, 
строк повноважень, компетенцiя, порядок роботи та iншi питання органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї 
Товариства та її членiв. 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
факти відсутні 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   
Дата проведення 28.04.2018 
Кворум зборів 99.983333 

Опис Порядок денний: 
1.  Про обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2.  Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв Товариства. 
3.  Розгляд звiту виконавчого органу (генерального директора)  Товариства за 2017 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду 
4.  Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. 
5.  Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 
6.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачних законом.  
7.  Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 
8.  Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
9.  Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться 
з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв(контрактiв) з членами Наглядової ради. 
10.  Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 
Вирiшили: 
По першому питанню: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Ганна Михайлiвна  Вовченко, Тетяна Олексiївна  
Ковальчук, Яна Дмитрiвна Костюченко.  
2. Визначити, що повноваження обраної лiчильної комiсiї дiють до закiнчення рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
По другому питанню:  Обрати Петера Чакварi Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а Т.А. 
Москаленка - Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
По третьому питанню: Затвердити звiт Генерального директора Товариства, щодо дiяльностi Товариства 
за 2017 рiк. Роботу генерального директора Товариства визнати задовiльною. 
По четвертому питанню: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. Роботу Наглядової ради 
Товариства визнати задовiльною. 
По п'ятому питанню: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. 
По шостому питанню: 1.  Отриманий Товариством  у 2017 роцi збиток у розмiрi 5 344 955  грн. покрити за 
рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв. 
2.  У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди за пiдсумками роботи Товариства за 2017 рiк не 
нараховувати та не сплачувати. 
По сьомому питанню: Припинити повноваження дiючих (на момент проведення  цих Загальних зборiв 
акцiонерiв) членiв (в тому числi голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рiшення  
цими  загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
По восьмому питанню: Обрати членами Наглядової ради Товариства: 
1. Петер Чакварi - представник акцiонера  Товариства - Colonnade Finance S.a r.l.; 
2. Жан Клотьєр - представник акцiонера  Товариства - Colonnade Finance S.a r.l.; 
3. Габор Барн Ковач - представник акцiонера  Товариства - Fairfax Financial (US) LLC; 
4. Пiтер Сiсар - представник акцiонера  Товариства - Fairfax Holdings Inc. 
По дев'ятому питанню: 1.  Встановити, що винагорода члену Наглядової ради Товариства за виконання 
посадових обов'язкiв не виплачується. 
2.  Затвердити проект цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. 
3.  Уповноважити голову виконавчого органу Товариства  пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-
правовi договори з членами Наглядової ради. 
По десятому питанню: 1.  Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом одного року з моменту прийняття даного 
рiшення за договорами страхування, перестрахування без обмеження граничної вартостi при здiйсненнi 
поточної дiяльностi Товариства. 
2.  Надати виконавчому органу (директору) Товариства право на пiдписання договорiв (контрактiв, угод) 
на виконання цього рiшення вiд iменi Товариства. 
 Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова рада Товариства. Пропозицiй до порядку 
денного вiд акцiонерiв не надходило. 

 
 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 
Дата проведення 19.11.2018 
Кворум зборів 99.983333 

Опис Порядок денний:  
1.    Про обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2.  Про обрання голови та секретаря загальних зборiв i надання повноважень на пiдписання протоколу 
загальних зборiв. 



3.  Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв. 
4.  Про розподiл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збiльшення 
статутного капiталу. 
5.  Про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за 
рахунок спрямування до статутного капiталу прибутку (його частини). 
6.  Про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй Товариства. 
7.  Про внесення змiн до статуту Товариства, пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу шляхом 
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй та з приведенням статуту у вiдповiднiсть до вимог чинного 
законодавства. 
8.  Про затвердження змiн до внутрiшнiх положень Товариства у зв'язку з приведенням до вимог чинного 
законодавства. 
Прийнято рiшення: 
По першому питанню: 1.  Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у наступному складi: 
Голова лiчильної комiсiї Костюченко Яна Дмитрiвна; 
Член лiчильної комiсiї Ковальчук Тетяна Олексiївна; 
Член лiчильної комiсiї Вовченко Ганна Михайлiвна. 
2.  Визначити, що повноваження обраної лiчильної комiсiї дiють до закiнчення Загальних зборiв 
Товариства. 
По другому питанню: 1.  Обрати Головою загальних зборiв Петера Чакварi. 
2.  Обрати Секретарем загальних зборiв Москаленка Тараса Анатолiйовича. 
3.  Надати Головi та Секретарю загальних зборiв повноваження пiдписати протокол загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. 
По третьому питанню: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних Зборiв: 
   Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 5 хвилин. 
   Голова Загальних Зборiв виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборiв у тiй 
послiдовностi, в якiй вони перелiченi в опублiкованому проектi порядку денного (змiнах до нього), або в 
iншiй послiдовностi якщо про це прийнято вiдповiдне рiшення Загальними Зборами. 
   Голосування з питань порядку денного Загальних Зборiв проводиться виключно з використанням 
бюлетенiв для голосування, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства, та якi 
були виданi учасникам Загальних Зборiв для голосування.  
   Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (його представнику) пiд час його 
реєстрацiї для участi в Загальних Зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. 
   Мова, якою проводяться (ведуться) Загальнi Збори та оформлюється протокол Загальних Зборiв є 
українська мова. 
   Протокол Загальних Зборiв вiд iменi Загальних Зборiв пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних 
Зборiв. 
   З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих Загальних Зборiв  керуватися 
нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. 
По четвертому питанню: Частину нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого за результатами 
дiяльностi Товариства в 2016 роцi, в розмiрi 21 900 000,00 грн. (двадцять один мiльйон дев'ятсот тисяч 
гривень 00 копiйок) направити на збiльшення статутного капiталу Товариства. 
По п'ятому питанню: Збiльшити статутний капiтал Товариства з 8 100 000,00 грн. (вiсiм мiльйонiв сто 
тисяч гривень 00 копiйок) до 30 000 000,00 грн. (тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок)  шляхом 
пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку 
Товариства. 
По шостому питанню: Здiйснити пiдвищення номiнальної вартостi акцiй Товариства з 675,00 грн. до 2 
500,00 грн. за одну просту iменну акцiю Товариства.  
2. Затвердити Рiшення про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй Товариства, яке викласти в окремому 
додатку, що є невiд'ємною частиною протоколу загальних зборiв акцiонерiв (Додається). 
По сьомому питанню: Внести змiни до статуту Товариства, пов'язанi зi збiльшенням статутного капiталу 
шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй та з приведенням статуту у вiдповiднiсть до вимог 
чинного законодавства. 
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Ярошевича С.В. пiдписати нову редакцiю Статуту 
Товариства. 
По восьмому питанню: Затвердити змiни до наступних внутрiшнiх положень Товариства шляхом 
викладення їх в новiй редакцiї: 
- Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства; 
- Положення про наглядову раду Товариства; 
- Положення про виконавчий орган Товариства; 
- Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства. 
 Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо порядку денного не надходило. 

 
 
 



 
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   

 
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   

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту X   

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства    X   

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше припинення повноважень членiв Ради директорiв 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада X   
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків простих акцій товариства 

  

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

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 4 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 

З питань аудиту   X 

З питань призначень                       X 

З винагород   X 

Інші (запишіть)                                          
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
оцінка роботи комітетів не проводилася 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
  
Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 
Так* Ні* 

Жан Клотьєр  Член Наглядової Ради   X 
Петер Чакварі Член Наглядової Ради  X 

Габор Барна Ковач Член Наглядової Ради  X 
Пітер Сісар Член Наглядової Ради  X 

 
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)                                                                            
 
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)                                                                          Усi члени були затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
Так. На засіданнях Наглядової Ради розглядалися питання та були прийняті на них рішення стосовно поточної 
операційної діяльності Товариства 
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                                       
 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний  директор 
Здійснює поточне управління Товариством 

відповідно до своїх повноважень, 
передбачених Статутом. 

Опис 

Ярошевич Святослав Володимирович 
До компетенції Генерального Директора 

належить: 
- виконання рішень Загальних Зборів 

Акціонерів; 
- надання на розгляд Загальних 

Зборів Акціонерів: 
а. річних звітів, включаючи звіти про 

основні види діяльності Товариства, 
фінансові звіти та бухгалтерський баланс на 
кінець попереднього фінансового року, звіт 

про пасиви та активи; 
б. пропозиції щодо використання та 

розподілу прибутку, який можна 
розподіляти; та 

в. якщо це доцільно, пропозиції щодо 
змін статутного капіталу, діяльності 

Товариства, припинення Товариства або 
випуску акцій для персоналу/працівників 

Товариства. 
- затвердження правил, положень та 
інших внутрішніх документів Товариства, 

визначення організаційної структури 
Товариства; 

- визначення умов оплати праці 
посадових осіб Товариства, його дочірніх 
підприємств, філій та представництв; 

- прийняття рішень та укладання 
договорів про придбавання та відчуження 

нерухомого майна Товариства; та 
- прийняття рішень про створення чи 

припинення філій та представництв 
Товариства та затвердження положень про 

їхню діяльність. 
Генеральний Директор є першою 

посадовою особою Товариства та несе 
відповідальність за всю діяльність 

Товариства. Генеральний Директор вправі 
без довіреності здійснювати будь-які дії від 

імені Товариства, в тому числі, але не 
обмежуючись наступним: 

- представляти інтереси Товариства у 
відносинах з усіма юридичними та 

фізичними особами, в державних, судових, 
громадських, кооперативних, 

господарських та інших органах та 
організаціях (незалежно від форми 

власності), в органах нотаріату України, 
перед державними контролюючими 

органами з правом підписувати документи 
за наслідками перевірок, надавати довідки 
та іншу інформацію стосовно діяльності 

Товариства; 
- укладати будь-які договори, 

контракти (включаючи 
зовнішньоекономічні договори / контракти 
та договори про придбавання та відчуження 

нерухомого майна), здійснювати 
правочини, підписувати будь-яку звітність, 
що подається Товариством, видавати накази 

стосовно діяльності Товариства; 



- здійснювати управління та 
розпорядження активами Товариства; 

- користуватися правом першого 
підпису на фінансових та банківських 

платіжних документах; 
- здійснювати прийняття працівників 

на роботу та звільнення з роботи; та 
- делегувати працівникам 
Товариства (в тому числі, але не 

обмежуючись, на час своєї відсутності та/чи 
на певний період часу, та/чи на постійній 
основі) всі чи будь-яку частину своїх 
повноважень. При цьому особи, яким 
Генеральний Директор передав всі або 

частину своїх повноважень, підпорядковані 
і підзвітні Генеральному Директору. 

 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Члени наглядової ради не отримують винагороди 
Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 4 осіб. Засідання Наглядової ради мають 
проводитися принаймі щоквартально. У звітному періоді Наглядова рада працювала компетентно та ефективно, що 
стосується кожного її члена. 
Всі,  поставлені Наглядовою радою, цілі були досягнуті.  
Генеральному директору   Товариства виплачувалась заробітна плата та премія у розмірі 1 093,2 тис. грн. 
У звітному періоді Генеральний директор діяв компетентно та ефективно. 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  0  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
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 Так Ні Ні 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Ні  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  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)                                          

 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 
інформації від 
імені учасників 
фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
cторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

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

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Так Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Так Так Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Так Так Так Так 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 
 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 
 Так Ні 

Загальні збори акціонерів     X   

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 
Інше (зазначити)                                          

 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила 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)                                          

 



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

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 
1 КОЛОННАД ФІНАНС С.А Р.Л. В 181305 99.9833 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 
про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
  

 
Посадові особи, залежно від їх посади, призначаються за рішенням керівних органів Товариства відповідно до 
компетенції, визначеної Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства. 
 Члени Наглядової Ради обираються акціонерами під час проведення Загальних Зборів Акціонерів на строк  не 
більший ніж 3 (три) роки. 
Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну 
цивільну дієздатність. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням 
Загальних Зборів Акціонерів. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно за принципом 
представництва у складі Наглядової Ради представників акціонерів у Наглядовій Раді. Одна й та сама особа може 
обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Генеральним 
Директором. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами Акціонерів.  Якщо кількість 
членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців 
має скликати позачергові Загальні Збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової Ради.  Голова 
Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу 
Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на 
них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову Раду. У 
разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження 
здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови 
Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової Ради. 
 
 Генеральний директор Товариства призначається за рішенням Наглядової ради. 
У звітному періоді не виплачувалось винагород чи компенсацій посадовим особам, звільненим у цей період.  
 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Повноваження посадових осіб Товариства визначені Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами 
Товариства.  У разі делегування повноважень відповідним посадовим особам видаються довіреності на вчиненні 
відповідних дій у порядку, передаченому чинним законодавством України.  
 
До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 
а. призначати та звільняти Генерального Директора, затверджувати умови цивільно-правових, трудових 
договорів, які укладатимуться з ним/нею, встановлення розміру його/її винагороди, приймати рішення про 
відсторонення Генерального Директора та від виконання його/її повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме повноваження Генерального Директора; 
б. визначати та втілювати стратегічні та довгострокові плани, політику інвестування, бюджет, остаточні 
рахунки, програми страхування та перестрахування, головні напрямки страхування, можливість надання кредиту 
або капітальні витрати, затверджувати в межах своєї компетенції положення, якими регулюються питання, 
пов'язані з діяльністю Товариства, готовити порядок денний Загальних Зборів Акціонерів, приймати рішення про 
дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 
Загальних Зборів Акціонерів, приймати рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів 
Акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 
в. визначати його фінансову політику, приймати рішення про анулювання акцій (як попереднє, для схвалення 
його Загальними Зборами Акціонерів) чи продаж раніше викуплених Товариством акцій, приймати рішення про 
розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, приймати рішення про викуп розмішених Товариством 
інших, крім акцій, цінних паперів; 
г. вступати в будь-який новий бізнес інший, ніж той. який належить до звичайного для Товариства, 
вирішувати питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування 
інших юридичних осіб, вирішувати від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, питань щодо 
прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, в разі 
злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства, якщо Товариству, до якого здійснюється 
приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не 
спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із 
змінами прав його акціонерів; 
ґ призначати агентів та довірених осіб, інших, ніж ті, які призначені для звичайного бізнесу Товариства, 
обирати та припиняти повноваження Голови Наглядової Ради та членів інших органів Товариства, обирати 
реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 
д. віддавати в заставу або дебетувати майно Товариства; 
е. купляти чи продавати нерухоме майно; затверджувати ринкову вартість майна у випадках, передбачених 
чинним законодавством України; 
є.  передавати будь-які зі своїх боргів; 
ж. брати в оренду землю або будівлі на загальний термін, включаючи право вибору, більший ніж 3 (три) 
роки; 
з. підписуватись на акції, боргові зобов'язання або партію цінних паперів чи акції, боргові зобов'язання або 
партію цінних паперів, що підлягають продажі в будь-якому іншому товаристві, трасті чи іншій установі; 
и. набувати товар, ціна якого перевищує суму, вказану в посадовій інструкції або бюджеті протягом 
відповідного періоду шляхом покупки, оренди, найму або іншими засобами; 
і.  намагатись отримати будь-яку ліцензію; 
ї.  понижувати на посаді персонал; 
й.  вирішувати питання, пов'язані з наймом та організацією, винагородами та прибутками; 
к. формувати або приймати участь у формуванні, або робити внески до страхового, пенсійного по вислузі 
років або пенсійного фонду; 
л. вступати в будь-які прибутково-долеві угоди з персоналом Товариства або його партнерами; 
м. зичити або давати яку-небудь гарантію або компенсацію від імені персоналу Товариства або його 
партнерів; 
н. розглядати звіти Генерального директора стосовно стану судових справ, в яких бере участь Товариство; 
о. укладати будь-який контракт з третьою стороною, який би вимагав більшої відповідальності, ніж та, яка, 
час від часу, вказується у відповідності з рішеннями і Наглядової Ради; 
п. укладати будь-який контракт, який вимагає сплати Товариству або Товариством сум, які перевищують 
розмір вказаний в посадовій інструкції або бюджеті за відповідний період, приймати рішення про вчинення 
значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10% (десяти) до 
25% (двадцяти п'яти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 
р. міняти Аудиторів, які були формально призначеними, обирати Аудиторів Товариства та визначення умов 
договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; 
с. надавати фінансові гарантії, гарантії виконання контракту або будь-яку іншу подібну форму гарантії або 
компенсації; 
т. розглядати звіти Генерального директора щодо розміщення грошових коштів Товариства в банківських 
установах; 
у. повідомляти акціонерів про виплату дивідендів, шляхом надіслання кожному акціонеру відповідного 
письмового повідомлення у якому зазначається дата, розмір, порядок і строк виплати дивідендів. Дане 



повідомлення надсилається кожному акціонеру на протязі 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату 
дивідендів Загальними Зборами Акціонерів. 
ф. визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; визначати дату складення 
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів; 
х. визначати ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій, приймати рішення про 
обрання оцінювача майна Товариства та затверджувати умови договору, що укладається з ним, встановлювати 
розмір оплати його послуг;  
ц. приймати рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або 
депозитарія цінних паперів та затверджувати умови договору, шо укладатиметься з ним, встановлення розміру 
оплати його послуг; та  
ч. надсилати в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про 
придбання особою (особами, шо діють спільно) значного пакета акцій.  
            Також додатково до виключної компетенції Наглядової Ради належить: 
а)  затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до 
виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що 
рішенням Наглядової Ради передані для затвердження виконавчому органу; 
б)  формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;   
в)  затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 
г)  обрання та припинення повноважень голови і членів інших (крім виконавчого органу) органів Товариства; 
ґ)  здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про 
його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) 
корпоративного управління Товариства; 
д)  розгляд звіту Генерального Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 
е)  затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього 
незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 
є)  вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 
підрозділів Товариства; 
ж)  вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради  розділом XVI Закону України "Про 
акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
з)  прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди 
на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", 
та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Закону України "Про 
акціонерні товариства". 
До компетенції Генерального Директора належить: 
- виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів; 
- надання на розгляд Загальних Зборів Акціонерів: 
г. річних звітів, включаючи звіти про основні види діяльності Товариства, фінансові звіти та бухгалтерський 
баланс на кінець попереднього фінансового року, звіт про пасиви та активи; 
д. пропозиції щодо використання та розподілу прибутку, який можна розподіляти; та 
е. якщо це доцільно, пропозиції щодо змін статутного капіталу, діяльності Товариства, припинення 
Товариства або випуску акцій для персоналу/працівників Товариства. 
- затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної 
структури Товариства; 
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та 
представництв; 
- прийняття рішень та укладання договорів про придбавання та відчуження нерухомого майна Товариства; 
та 
- прийняття рішень про створення чи припинення філій та представництв Товариства та затвердження 
положень про їхню діяльність. 
Генеральний Директор є першою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за всю діяльність 
Товариства. Генеральний Директор вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства, в тому 
числі, але не обмежуючись наступним: 
- представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, в державних, 
судових, громадських, кооперативних, господарських та інших органах та організаціях (незалежно від форми 
власності), в органах нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підписувати 
документи за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства; 
- укладати будь-які договори, контракти (включаючи зовнішньоекономічні договори / контракти та 
договори про придбавання та відчуження нерухомого майна), здійснювати правочини, підписувати будь-яку 
звітність, що подається Товариством, видавати накази стосовно діяльності Товариства; 
- здійснювати управління та розпорядження активами Товариства; 
- користуватися правом першого підпису на фінансових та банківських платіжних документах; 
- здійснювати прийняття працівників на роботу та звільнення з роботи; таделегувати працівникам 
Товариства (в тому числі, але не обмежуючись, на час своєї відсутності та/чи на певний період часу, та/чи на 
постійній основі) всі чи будь-яку частину своїх повноважень. При цьому особи, яким Генеральний Директор 
передав всі або частину своїх повноважень, підпорядковані і підзвітні Генеральному Директору 
 



10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
  

 
ЗВІТ З ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ  
НЕЗАЛЕЖНОГО ФАХІВЦЯ-ПРАКТИКА  
 
Акціонерам та Правлінню  
Приватного  акціонерного товариства "Страхова компанія "КОЛОННЕЙД УКРАЇНА" 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
 
Відповідно до Договору №15-04/2019 С3000 про надання аудиторських послуг від 15.04.2019, укладеного з 
Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "КОЛОННЕЙД УКРАЇНА" (далі - Товариство), ми 
виконали завдання з надання впевненості, предметом якого є перевірка інформації, викладеної у Звіті про 
корпоративне управління Товариства, який є частиною Звіту керівництва (Звіту про управління), що вимагається 
пунктами 1-4 частини "Звіт про корпоративне управління" пункту 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери 
та фондовий ринок" №3480-IV  (далі - Закон №3480-IV), та висловлення думки щодо інформації, викладеної у Звіті 
про корпоративне управління, що вимагається пунктами 5-9 частини "Звіт про корпоративне управління" пункту 3 
статті 401 Закону №3480-IV (далі - завдання з надання впевненості). 
 
Під час виконання завдання з надання впевненості ми проаналізували інформацію з предмета завдання, а саме: Звіт 
про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, складений відповідно до ст. 401 Закону №3480-IV з 
урахуванням вимог до розкриття, визначених у частині "Звіт про корпоративне управління" підпункту 6) пункту 2 
розділу 4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) "Про затвердження 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013 (далі - Рішення №2826). 
 
У якості критеріїв були застосовані вимоги до розкриття інформації з предмету завдання, визначені в частині "Звіт 
про корпоративне управління" підпункту 6) пункту 2 розділу 4 Рішення №2826, на підставі наступного: 
" при перевірці інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що вимагається пунктами 1-4 
частини "Звіт про корпоративне управління" пункту 3 статті 401 Закону №3480-IV - вимог підпунктів 1-4 пункту 4 
розділу VІІ додатка 38 Рішення №2826; 
" при перевірці інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що вимагається пунктами 5-9 
частини "Звіт про корпоративне управління" пункту 3 статті 401 Закону №3480-IV, з метою висловлення думки:  
- стосовно опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства 
- відповідних вимог Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг (далі -  - НАЦКОМФІНПОСЛУГ)  "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього 
аудиту (контролю) у фінансових установах", №1772 від 05.06.2014 (далі - Розпорядження №1772), Розпорядження 
НАЦКОМФІНПОСЛУГ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту 
фінансових установ" №4660 від 27.09.2005 (далі - Розпорядження №4660); 
- стосовно переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента - 
відповідних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства"; 
- стосовно інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента - відповідних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 п.1.ст.421 Закону України "Про акціонерні 
товариства"; 
- стосовно порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента - відповідних вимог Закону України 
"Про акціонерні товариства"  та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг"  ; 
- стосовно повноважень посадових осіб емітента - відповідних вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства"  та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"  . 
 
Зазначені критерії визначені в контексті предмету завдання та призначені для конкретної мети, а саме: розроблені 
НКЦПФР для розкриття інформації емітентами цінних паперів в частині Звіту про корпоративне управління.  
 
Відповідальною стороною є Товариство. Товариство несе відповідальність за предмет завдання та інформацію з 
предмету завдання, а саме: за складання і достовірне розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації 
згідно з вимогами частини "Звіт про корпоративне управління" пункту 3 статті 401 Закону №3480-IV та вимогами, 
визначеними в частині "Звіт про корпоративне управління" підпункту 6) пункту 2 розділу 4 Рішення №2826.  
 
Ми несемо відповідальність за незалежне висловлення висновку щодо предмету завдання з надання впевненості. 
 
Ми провели аналіз відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 
(переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації" 
(далі - МСЗНВ 3000 (переглянутий)) та Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості.  
 
При виконанні завдання з надання впевненості ми дотримувались вимог Міжнародного стандарту контролю якості 
1 (далі - МСКЯ 1), та, відповідно, впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи документовану 
політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог 
законодавчих та нормативних актів. 
 



Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних 
бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс етики), який 
ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної 
ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. 
 
В основу для нашого висновку були покладені процедури, які ми вважали необхідними в даних обставинах. 
Процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості, відрізняються за характером та часом від 
процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг; та рівень впевненості, 
отриманий у завданні з надання обмеженої впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б 
отримано у випадку виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості. 
 
Наші процедури включали перевірку: 
" інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що вимагається пунктами 1-4 частини "Звіт 
про корпоративне управління" пункту 3 статті 401 Закону №3480-IV, на відповідність її розкриття вимогам 
підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VІІ додатка 38 Рішення №2826, та  
" інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що вимагається пунктами 5-9 частини "Звіт 
про корпоративне управління" пункту 3 статті 401 Закону №3480-IV, яка була підготовлена на підставі:  
- стосовно опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства 
- відповідних вимог Розпорядження №1772 та Розпорядження №4660;  
- стосовно переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента - 
відповідних вимог п.5 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства"; 
- стосовно інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента - відповідних вимог абз. 2 ч. 2 ст. 34 та ст. 68 Закону України "Про акціонерні 
товариства"; 
- стосовно порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента - відповідних вимог Закону України 
"Про акціонерні товариства" та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг"; 
- стосовно повноважень посадових осіб емітента - відповідних вимог Закону України "Про акціонерні 
товариства" та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"; 
  
з метою висловлення думки про відповідність її розкриття вимогам, визначеним в частині "Звіт про корпоративне 
управління" підпункту 6) пункту 2 розділу 4 Рішення №2826. 
 
Наш висновок сформульовано на основі властивих обмежень та він обумовлений цими обмеженнями, наведеними 
в цьому незалежному звіті з надання впевненості. 
 
На нашу думку, на основі виконаних процедур і отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило 
нас вважати, що Товариство при розкритті інформації, викладеної у Звіті про корпоративне управління, що 
вимагається пунктами 5-9 частини "Звіт про корпоративне управління" пункту 3 статті 401 Закону №3480-IV, не 
дотрималось в усіх суттєвих аспектах застосовних критеріїв. 
 
 
 
Директор                                                           О.А. Польдяєва 
 
 
25 квітня 2019 року.   
м. Київ, вул. Донецька, 37/19 
 



Додаткова інформація, передбачена Законом України " Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" 

 
ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КОЛОННЕЙД УКРАЇНА" ЗА 2018 РІК 
 
1. Метою діяльності Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Колоннейд Україна" (далі 
Товариство) є надання страхових послуг для страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та 
отримання прибутку. 
 
 2. В Товаристві Кодекс корпоративного управління не затверджувався. 
 3. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за     фінансовою 
установою): 
 
КОЛОННАД ФІНАНС С.А Р.Л., юридична особа, заснована відповідно до законодавства Великого Герцогства 
Люксембург, реєстраційний номер В 181305, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: 20, рю Ежен 
Рюппер, L - 2453 Люксембург (99,9833 відсотків статутного капіталу Товариства). 
      В 2018 році не було змін у складі власників істотної участі. 
 
 4. До складу Наглядової Ради Товариства входять: 
 
     -Член Наглядової Ради - Жан Клотьєр 
    - Член Наглядової Ради - Петер Чакварі 
    - Член Наглядової Ради - Петер Сісар 
    - Член Наглядової Ради - Габор Барна Ковач 
 
       В 2018 році комітети у складі Наглядової Ради не утворювались. 
 
 5.  Виконавчий орган Товариства: 
 
       Генеральний директор - Ярошевич Святослав Володимирович (одноосібний) 
       В 2018 році не було змін у складі виконавчого органу Товариства. 
 
 6. Фактів порушення членами Наглядової Ради та Виконавчого органу внутрішніх правил, що призвело до 
заподіяння шкоди Товариству або споживачам фінансових послуг, у звітному році не встановлено. 
 
 7. Протягом 2018 року до Товариства було застосовано наступні заходи впливу: 
 
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Колоннейд Україна" отримало від Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Постанову №571/870/13-2/13/П від 03.08.2018 
згідно якого було вирішено застосувати по Товариства штрафну санкцію у розмірі 3400,00 грн за несвоєчасне 
подання до Нацкомфінпослуг аудиторського висновку щодо підтвердження річної фінансової звітності за 2017 рік. 
 
До членів Наглядової ради та Виконавчого органу не застосовувались ніякі заходи впливу органами державної 
влади. 
 
 
 
 
Протягом 2018р. мали місце перевірки:  
У другому кварталі 2018 року - документальна планова виїзна перевірка з питань дотримання вимог податкового 
законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, валютного - за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2014 по 31.12.2017. 
Актом податкової перевірки встановлені порушення та отримані повідомлення - рішення : 
1. Рішення №0003634208 від 06.06.18: штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 510,00 грн за платежем 
податок на доходи фізичних осіб (код платежу 11010101) - сплачено 07.06.2018р. у повному обсязі; 
2. Рішення №0029171406 від 06.06.18: штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі 2380,00 грн за платежем 
податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг (код платежу 14060400) - сплачено 
07.06.2018р. у повному обсязі; 
3. Рішення №0029161406 від 06.06.18: сума грошового зобов'язання зі штрафними санкціями за платежем 
податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг (код платежу 14060400) у розмірі 1 
092 596,00 грн- сплачено 07.06.2018р. у повному обсязі. 
4. Рішення №0029211406 від 06.06.18: сума грошового зобов'язання за платежем податок  податок на 
прибуток страхових організацій (код платежу 11020700) у розмірі 72 840,00 грн- сплачено 07.06.2018р. у повному 
обсязі. 
5. У 4 кварталі 2018 року - камеральна перевірка податкової звітності з питання своєчасності подання Звіту 
про суми податкових пільг. Отримано податкове повідомлення рішення №0707011208 від 12.10.2018: штрафні 



(фінансові) санкції (штрафи) у сумі 170,00грн за платежем штрафні санкції (код платежу 21081100) - сплачено 
30.10.2018р. у повному обсязі; 
  8. За 2018 рік винагорода членам Наглядової ради не сплачувалась, Генеральному директору   Товариства 
виплачувалась заробітна плата та премія у розмірі 1 093,2 тис. грн. 
 
 9. На діяльність Товариства в 2018 році впливали фактори ризику - загальна економічна нестабільність та 
коливання національної валюти України. 
 10. Управління фінансовими ризиками ретельно контролює Наглядова Рада та Виконавчий орган Товариства. 
 
 11. В 2018 році функціонування системи внутрішнього аудиту Товариства регламентувалося документами, що 
розроблені відповідно до законодавчих вимог, а саме Положенням про Службу внутрішнього аудиту (контролю), 
затвердженим Протоколом Наглядової ради Товариства  
Із запланованих внутрішнім аудитором Товариства заходів відповідно до плану внутрішніх аудитів в 2018 році 
проведено 4 планових перевірок. Об`єктами внутрішніх аудитів виступали: 
- організація процесу укладання договорів страхування; 
- організація внутрішнього контролю за дотриманням повноважень при укладанні договорів страхування; 
- розподіл повноважень між працівниками; 
- перевірка дотримання  нормативних вимог платоспроможності на  проміжні дати. 
За результатами аудиторської перевірки внутрішнім аудитором підготовлено висновки про відповідні об'єкти 
аудиту. 
 
 12. Протягом 2018 року не було відчуження  активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
Товариства розмір (25%). 
 
 
 13. Протягом 2018 року не було купівлі-продажу та оцінки активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті Товариства розмір (25%).  
 
 14. Протягом 2018 року пов'язаним особам послуги не надавалися. 
  
15. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо 
аудиторського висновку. 
 
При складанні аудиторського висновку аудитором використовуються  вимоги Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, та рекомендації, викладені в Розпорядженні 
Національної комісії; що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2012 року за 
№ 2316 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України та оприлюднення інформаційного повідомлення щодо запровадження 
міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті 
інформації фінансовими установами" та Порядок складання звітних даних страховиків, затверджений 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 (із 
змінами та доповненнями). 
 
16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року. 
Зовнішнім аудитором на 2018 рік Наглядовою радою "Страхової компанії "Колоннейд Україна"  призначено  ТОВ 
"АФ "АПІК-АУДИТ" (код ЄДРПОУ: 31840760 місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, 
47). 
 
ТОВ "АФ "АПІК-АУДИТ",  свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб'єктів 
аудиторської діяльності  № 2874 від  
23.04.2002 року, свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ (видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг) № 0081 (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26 січня 2017 р. № 140), строк дії 
свідоцтва з 26 січня 2017 року до 01 грудня 2021 року. 
 
17. Загальний стаж аудиторської діяльності ТОВ "АФ "АПІК-АУДИТ" на ринку  
аудиторських послуг    більше ніж 15 років, а саме з 23.04.2002 року. 
 
Аудиторські послуги для ПрАТ "Страхова компанія "Колоннейд Україна" надає з 2017 року. 
 
До переліку аудиторських послуг, що надаються ТОВ "АФ "АПІК-АУДИТ"  для ПрАТ "Страхова компанія 
"Колоннейд Україна " належать: 
o аудиторські послуги з надання аудиту річної фінансової звітності, яка  
складена за МСФО; 
o аудиторські послуги з надання аудиту річної регуляторної звітності,  
яка складена згідно з Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39. 
 



Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2018 року, не відбувалось. Факти 
подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, відсутні. 
 Випадків виникнення конфлікту інтересів між зовнішнім та внутрішнім аудиторами   не було. 
 Фактів подання недостовірної звітності Товариством, що підтверджена аудиторським висновком, 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, не встановлено. 
 
 18. Товариством не затверджено розпорядчий акт, яким би встановлювалась процедура розгляду скарг. В 
Товаристві існує наступна процедура захисту прав споживачів: 
 усі скарги, щодо надання фінансових послуг, з початку розглядаються Генеральним директором та 
визначається відповідальна особа за розгляд та виконання скарги.  
Працівники призначаються  керівником  відповідно до повноважень. 
 
     Перелік судових справ, у які на сьогодні втягнута Компанія у якості Відповідача, з визначенням 
приблизної грошової оцінки  майбутніх подій за  позовами: 
 
1. Баканіна П.В. про стягнення суми страхового відшкодування  
 Сума позову близько 500 000 грн. Перспектива остаточного позитивного вирішення спору на користь Компанії  - 
55%. Знаходиться на розгляді Верховного суду України 
2.     За позовом гр. Зайця про  стягнення страхового відшкодування   
 Сума позову близько 240 000 грн. Перспектива остаточного позитивного вирішення спору на користь Компанії  - 
35%. Знаходиться на розгляді Верховного суду України 
3.        За позовом гр. Сулими С.Л. про  стягнення страхового відшкодування . 
Сума позову близько 200 000 грн. Перспектива остаточного позитивного вирішення спору на користь Компанії  - 
50%. Знаходиться на розгляді Подільського районного суду міста Києва 
Інші судові справи мають суброгаційний характер, де наша компанія виступає позивачем.  
 
19. Згідно Додатку 5 до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
від 3 лютого 2004 року N 39 із змінами та доповненнями ПрАТ "СК  "Колоннейд Україна" надає до Нацфінпослуг  
Звіт про корпоративне управління страховика. 
 
 
 
             Генеральний  директор          С.В. Ярошевич 
                                                                      
 
 
             Головний бухгалтер       Г.М.Вовченко      
 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

КОЛОННАД ФIНАНС С.А Р.Л. В 181305 
ЛЮКСЕМБУРІ" 2453  д/н 

Люксембург 20, рю Ежен Рюппер, L - 
2453 

11998 99.983333333333 11998 0 

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

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 11998 99.983333333333 11998 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 12000 675 

Вiдповiдно до Статуту емiтента 
акцiонери мають право: на участь в 

управлiннi Товариством; на 
отримання дивiдендiв; на отримання 
у разi лiквiдацiї Товариства частини 

майна Товариства або вартостi 
частини майна Товариства; на 
отримання iнформацiї про 

господарську дiяльнiсть Товариства, 
згiдно з чинним законодавством та 
дiючими внутрiшнiми положеннями 

Товариства, якi регламентують 
перелiк та порядок надання 

iнформацiї акцiонерам; переважне 
право придбавати розмiщуванi 

Товариством простi акцiї 
пропорцiйно частцi належних 

акцiонеру простих акцiй у загальнiй 
кiлькостi простих акцiй; вимагати 

здiйснення Товариством 
обов'язкового викупу належних 
йому простих акцiй, у випадках, 

передбачених законом. Одна проста 
акцiя Товариства надає акцiонеру 
один голос для вирiшення кожного 

питання на Загальних зборах 
акцiонерiв, крiм випадкiв 
проведення кумулятивного 

голосування. Окрiм прав, зазначених 
вище, акцiонери Товариства мають 
право: вийти зi складу акцiонерiв 

Товариства в порядку, 
передбаченому чинним 

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв 
Товариством протягом звiтного перiоду 
не здiйснювалося. Протягом звiтного 
перiоду акцiї простi iменнi, емiтованi 
Товариством, не були допущенi до 
торгiв на фондовiй бiржi в частинi 
включення до бiржового реєстру. 



законодавством України; 
вiдчужувати належнi їм акцiї без 

згоди iнших акцiонерiв та 
Товариства;iншi права вiдповiдно до 
законодавства України. Акцiонери 

Товариства зобов'язанi: 
дотримуватись положень Статуту 
Товариства, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати 
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 
та iнших органiв; виконувати свої 
зобов'язання перед Товариством, у 
тому числi пов'язанi з майновою 

участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в 
порядку та засобами, що передбаченi 

Статутом Товариства; не 
розголошувати комерцiйну 
таємницю та конфiденцiйну 
iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства; сприяти Товариству у 
здiйсненнi його дiяльностi, 

утримуватись вiд дiй, якi можуть 
спричинити йому збитки чи 
зашкодити дiловiй репутацiї; 
виконувати iншi зобов'язання, 

визначенi чинним законодавством 
України та документами Товариства. 

Переважне право акцiонерiв 
Товариства на придбання акцiй, що 

пропонуються їх власником до 
вiдчуження третiй особi, вiдсутнє. 

До акцiонерiв Товариства не можуть 
застосовуватися будь-якi санкцiї, що 
обмежують їх права, у разi вчинення 
протиправних дiй Товариством або 

iншими акцiонерами. 

Примітки  

 



XI. 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 

23.07.2010 580/1/10 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000086557 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Документарнi iменнi 675.00 12000 8100000.00 
100.000000000

000 

Опис 

Публiчної пропозицiї цiнних паперiв Товариством протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Протягом звiтного перiоду акцiї простi iменнi, емiтованi 
Товариством, не були допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та 
зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалася. Цiннi папери Товариства не перебувають в обiгу за межами України. Нерозмiщених цiнних паперiв 
немає. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Викуп акцiй протягом звiтного перiоду не проводився. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 

якими за 
результатами 

обмеження таких 
прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.07.2010 580/1/10 UA4000086557 12000 675.00 12000 0 0 

Опис 
Iнформацiя щодо загальної кiлькостi голосуючих акцiй вiдображена у вiдповiдностi до даних Iнформацiйної довiдки, щодо iнформацiї про акцiонерiв - юридичних 
осоiб i спiльної кiлькостi фiзичних осiб, виданої ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", станом на 31.12.2018року. 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 349.000 501.000 0.000 0.000 349.000 501.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 349.000 501.000 0.000 0.000 349.000 501.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 349.000 501.000 0.000 0.000 349.000 501.000 

 
Пояснення :  Термi ни та умови користування основними засобами ( за основними групами) 
встановланi вi дповi дно до чинних норм Податкового Кодексу України. Первi сна 
вартi сть ОЗ на кi нець звi тного перi оду складає 3099 тис. грн., сума нарахованого 
зносу 2598 тис. грн.  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 125847 97668 

Статутний капітал (тис.грн.) 30000 8100 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 30000 8100 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(125847.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(30000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 2442.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 159537.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 161979.00 Х Х 
Опис  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя 
"Колоннейд Україна" 

за ЄДРПОУ 25395057 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038500000 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" 

за КВЕД 65.12" 

Середня кількість працівників  40   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 04070 м. Київ м.Київ вулиця Iллiнська, 8, т.(044) 537-53-90 
 
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" грудня 2018 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 316 1689 

первісна вартість 1001 466 2060 
накопичена амортизація 1002 150 371 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- 137 
Основні засоби 1010 349 501 
первісна вартість 1011 2689 3099 
знос 1012 2340 2598 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- 752 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 18303 15156 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 5250 5116 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 24218 23351 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 165 146 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 35485 41558 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- 2873 

з бюджетом 1135 35 63 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140 863 1295 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2935 6092 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 205404 205258 
Готівка 1166 -- 3 
Рахунки в банках 1167 205404 205255 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 100882 7190 
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 99660 20 



резервах незароблених премій 1183 1222 7170 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 345769 264475 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 369987 287826 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 8100 30000 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 2808 2808 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 86440 93039 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Інші резерви 1435 320 -- 
Усього за розділом I 1495 97668 125847 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Страхові резерви 1530 254594 130628 
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 161728 32881 
резерв незароблених премій 1533 92866 97747 
Усього за розділом II 1595 254594 130628 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 -- 85 
розрахунками з бюджетом 1620 808 2442 
у тому числі з податку на прибуток 1621 808 2419 
розрахунками зі страхування 1625 -- -- 
розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 578 6289 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 13157 14128 

Поточні забезпечення 1660 2737 8289 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 -- 99 
Інші поточні зобов'язання 1690 445 19 
Усього за розділом IІІ 1695 17725 31351 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 369987 287826 
 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Ярошевич Святослав Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Вовченко Ганна Михайлiвна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
Компанiя "Колоннейд Україна" 

за ЄДРПОУ 25395057 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

2000 -- -- 

Чисті зароблені страхові премії  2010 200991 156334 
Премії підписані, валова сума 2011 223707 184579 
Премії, передані у перестрахування 2012 (23783) (8368) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 4881 21099 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 5948 1222 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (--) (--) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 117814 75202 
Валовий:   
     прибуток  

2090 83177 81132 

     збиток  2095 (--) (--) 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 29206 -35941 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 128846 -133155 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -99640 97214 
Інші операційні доходи  2120 6899 6476 
Адміністративні витрати  2130 (32537) (25710) 
Витрати на збут 2150 (40622) (31674) 
Інші операційні витрати  2180 (12501) (8274) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 33622 -- 

     збиток   2195 (--) (13991) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 8477 5658 
Інші доходи  2240 21408 20917 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (23974) (13275) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 39533 -- 

збиток 2295 (--) (691) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -11354 -4654 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 28179 -- 

     збиток  2355 (--) (5345) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 



Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 28179 -5345 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1272 987 
Витрати на оплату праці 2505 15203 10446 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2711 2265 
Амортизація 2515 480 504 
Інші операційні витрати 2520 65995 51456 
Разом 2550 85661 65658 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 -- -- 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 -- -- 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -- -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Ярошевич Святослав Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Вовченко Ганна Михайлiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя 
"Колоннейд Україна" 

за ЄДРПОУ 25395057 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

3000 -- -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3915 578 
Надходження від повернення авансів 3020 682 -- 
Надходження від страхових премій 3050 220213 168784 
Інші надходження 3095 102234 8426 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (14650) (59387) 

Праці 3105 (10773) (9458) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2695) (2160) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (15346) (21350) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (11203) (6770) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (1093) (--) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (3050) (14580) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (270) (--) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (2427) (--) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (6) (128) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 (279598) (74250) 

Інші витрачання 3190 (3312) (--) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2033 11055 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 8103 5029 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (1069) (277) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 7034 4752 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (67588) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -67588 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5001 -51781 



Залишок коштів на початок року 3405 205404 248990 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -5147 8195 
Залишок коштів на кінець року 3415 205258 205404 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Ярошевич Святослав Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Вовченко Ганна Михайлiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
Компанiя "Колоннейд Україна" 

за ЄДРПОУ 25395057 

 
Звіт про власний капітал 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 8100 -- -- 2808 86440 -- -- 97348 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- 320 320 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 8100 -- -- 2808 86440 -- 320 97668 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 28179 -- -- 28179 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 21900 -- -- -- -21900 -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- 320 -- -320 -- 
Разом змін у капіталі 4295 21900 -- -- -- 6599 -- -320 28179 
Залишок на кінець року 4300 30000 -- -- 2808 93039 -- -- 125847 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Ярошевич Святослав Володимирович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Вовченко Ганна Михайлiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



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

ПРИМI ТКИ ДО ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI 
ПРИВАТНОГО АКЦI ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
" СТРАХОВА КОМПАНI Я " КОЛОННЕЙД УКРАЇНА" ЗА 2018 РI К 
 
Пi дготовлено вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi, що є 
чинними станом на 31 грудня 2018. 
1. Заява про вi дповi дальнi сть керi вництва щодо пi дготовки фi нансової звi тностi 
за рi к, що завершився 31 грудня 2018. 
2. Перелi к форм фi нансової звi тностi за рi к, що завершився 31 грудня 2018. 
3. I нформацi я про Компанi ю.  
4. Основи i загальнi принципи пi дготовки та складання фi нансової звi тностi. 
5. Основоположнi припущення. 
6. I стотнi положення облi кової полi тики та вi дповi днi розкриття щодо статей 
фi нансової звi тностi: 
6.1. Основнi засоби. 
 
6.2. Нематерi альнi активи 
 
6.3. Фi нансовi i нструменти 
 
6.4. Капi тал i фонди 
 
6.5. Операцi йна оренда 
 
6.6. Резерви, забезпечення за зобов' язаннями та платежами 
 
6.7. Операцi ї страхування  
 
6.8. Визнання доходi в вi д страхової дi яльностi  
 
6.9. Визнання i нших доходi в 
 
6.10. Визнання витрат 
 
6.11. Зобов' язання за пенсi йними програмами 
 
6.12. Зобов' язання за виплатами працi вникам 
 
6.13. Податок на прибуток. Оподаткування 
 
6.14. Операцi ї в i ноземнi й валютi 
 
6.15. I ншi положення облi кової полi тики. Вплив змi ни облi кової полi тики на подi ї ї 
операцi ї, що вi дбуваються ( вi дбувались) в Товариствi 
 
6.16. Розкриття i нформацi ї про пов' язанi сторони 
  
6.17. Цi лi та полi тика управлi ння ризиками 
 
7. I стотнi облi ковi судження, оцi ночнi значення та допущення. 
 
8.   Пояснення суттєвих статей Балансу ( Звi ту про фi нансовий стан), Звi ту про 
фi нансовi результати ( Звi ту про сукупний дохi д), за рi к, що закi нчився 31 грудня 
2018 року, Звi ту про рух грошових коштi в, Звi ту про власний капi тал за 2018 рi к. 
 
1. ЗАЯВА ПРО ВI ДПОВI ДАЛЬНI СТЬ КЕРI ВНИЦТВА ЩОДО ПI ДГОТОВКИ ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI 
ЗА РI К, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ  
 
Керi вництво несе вi дповi дальнi сть за пi дготовку фi нансової звi тностi, яка 
достовi рно вi дображає фi нансовий стан Приватного акцi онерного товариства " Страхова 
компанi я  " Колоннейд Україна" ( далi - Компанi я) станом на 31 грудня 2018 року, а 
також результати його дi яльностi, рух грошових коштi в та змi ни в капi талi за рi к, 
який закi нчився 31 грудня 2018 року, у вi дповi дностi до Мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi.  
При пi дготовцi фi нансової звi тностi керi вництво несе вi дповi дальнi сть за: 



- забезпечення правильного вибору та застосування принципi в облi кової 
полi тики; 
- представлення i нформацi ї, у т. ч. даних про облi кову полi тику, у формi, що 
забезпечує прийнятнi сть, достовi рнi сть, зрозумi лi сть такої i нформацi ї; 
- розкриття додаткової i нформацi ї у випадках, коли виконання вимог Мi жнародних 
стандартi в фi нансової звi тностi є недостатнi м для розумi ння користувачами 
звi тностi того впливу, який тi чи i ншi операцi ї, а також подi ї чи умови здi йснюють 
на фi нансовий стан та фi нансовi результати дi яльностi;  
- створення, впровадження та пi дтримання ефективної та надi йної системи 
внутрi шнього контролю;  
- оцi нку спроможностi продовжувати свою дi яльнi сть на безперервнi й основi у 
найближчому майбутньому; 
- застосування заходi в щодо збереження активi в та виявлення i запобi гання 
випадкам шахрайства та i нших порушень; 
- ведення облi ку у вi дповi дностi до законодавства України та Мi жнародних 
стандартi в фi нансового облi ку та звi тностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та 
пояснити операцi ї Товариства, а також надати на будь- яку дату i нформацi ю з 
достатньою точнi стю про фi нансовий стан i забезпечити вi дповi днi сть фi нансової 
звi тностi вимогам Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi. 
Дана фi нансова звi тнi сть за рi к, який закi нчився 31 грудня 2018 року, була 
затверджена керi вництвом Компанi ї  27 лютого 2019 р. 
 
2. ПЕРЕЛI К ФОРМ ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI ЗА РI К, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 
 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 
 
Фi нансову звi тнi сть Компанi ї пi дготовлено вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi ( МСФЗ) в редакцi ї затвердженої Радою з Мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi, що  розмi щенi на сайтi Мi нi стерства фi нансi в України станом 
на 31.12.2018. 
 
Вi дповi дно до вимог МСБО 1 " Подання фi нансової звi тностi" 
Повний комплект фi нансової звi тностi включає:  
а) звi т про фi нансовий стан на кi нець перi оду;  
б) звi т про прибутки та збитки та i нший сукупний дохi д за перi од;  
в) звi т про змi ни у власному капi талi за перi од;  
г) звi т про рух грошових коштi в за перi од;  
') примi тки, що мi стять стислий виклад суттєвих облi кових полi тик та i ншi 
пояснення. 
 
Вi дповi дно  до  Наказу Мi нi стерства фi нансi в України вi д 07.02.2013 року за № 73 
" Про затвердження Нацi онального положення ( стандарту) бухгалтерського облi ку 1 
" Загальнi вимоги до фi нансової звi тностi" фi нансова звi тнi сть за МСФЗ  включає: 
 
? баланс ( звi т про фi нансовий стан) ( далi - баланс);  
? звi т  про фi нансовi результати ( звi т про сукупний дохi д) ( далi - звi т про 
фi нансовi результати); 
?  звi т про рух грошових коштi в;  
? звi т  про власний капi тал i  
Пояснювальнi примi тки до фi нансової звi тностi.   
 
Компанi я надає фi нансову звi тнi сть  Регулятору - Нацi ональнi й комi сi ї що здi йснює 
державне регулювання у сферi ринкi в фi нансових послуг за формою, передбаченою 
Нацi ональним  положенням ( стандартом) бухгалтерського облi ку 1 " Загальнi вимоги до 
фi нансової звi тностi"  
 Вi дповi дно до Наказу Мi нi стерства фi нансi в України вi д 07.02.2013 року за № 73. 
 
 
3. I НФОРМАЦI Я ПРО КОМПАНI Ю  
 
Повна назва - Приватне акцi онерне Товариство " Страхова компанi я " Колоннейд 
Україна" ( далi - Компанi я). Код за ЄДРПОУ - 25395057. 
 
Приватне акцi онерне Товариство " Страхова компанi я " Колоннейд Україна" є 
правонаступником  
Приватного акцi онерного товариства з i ноземними i нвестицi ями " Страхова компанi я 
" К' Ю БI I Україна". 
 
Дата державної реєстрацi ї 05.02.1998 р. Номер запису про включення вi домостей про 
юридичну особу до ЄДРПОУ 1 067 120 0000 000978.  
У зв' язку зi змi ною мi сцезнаходження 23.11.2007 р. видано Свi доцтво про державну 
реєстрацi ю Серi ї А00 №780658.  



У зв' язку зi змi ною назви 24.06.2010 р. видано C вi доцтво про державну реєстрацi ю 
Серi ї А00  
№ 776463. 
Юридична адреса i фактичне мi сцезнаходження - 04070, м. Київ, вул.I ллi нська, буд. 
8. 
Web:  https://www.colonnade.com.ua/ 
Чисельнi сть працi вникi в Компанi ї станом на 31.12.2018 р. складає 40 чоловi к.  
Вi докремлених пi дроздi лi в Компанi я не має.  
Предметом дi яльностi Компанi ї є страхування i фi нансова дi яльнi сть, пов' язана з 
формуванням, розмi щенням страхових резервi в та їх управлi нням , а також i нша 
дi яльнi сть у межах, визначених Законом України " Про страхування" та i ншими 
нормативними актами України. 
Основнi види дi яльностi за КВЕД:  
- 65.12 I ншi види страхування, крi м страхування життя; 
 
Компанi я у 2017 роцi здi йснювала свою дi яльнi сть на пi дставi лi цензi й на 
здi йснення страхової дi яльностi: АЕ № 198849; АЕ № 198845; АЕ № 198839; АЕ № 
198838; АЕ № 198843; АЕ № 198852; АЕ № 198842; АЕ № 198848; АЕ № 198840; АЕ № 
198844; АЕ № 198841; АЕ № 198846; АЕ № 198850; АЕ № 198847; АЕ № 198834; АЕ № 
198837; АЕ № 198836; АЕ № 198835; АЕ № 198851; АЕ №190486; також лi цензi й на право 
здi йснення  медичного страхування ( безперервного страхування здоров' я)  та 
страхування сi льськогосподарської продукцi ї.    
Лi цензi я на право здi йснення  медичного страхування ( безперервного страхування 
здоров' я) була отримана 16.05.2017 року. 
 
Участь в громадських об' єднаннях страховикi в: 
Компанi я є асоцi йованим членом Моторно- транспортного ( страхового) бюро України та 
Української федерацi ї убезпечення. 
 
Останнi змi ни у складi акцi онерi в вi дбувалися у 2015 роцi, що мали метою 
консолi дацi ю акцi й Товариства у складi Fairfax Financial Holdings Limited 
("Fairfax"). Вi дповi дно до законодавства України, страхова компанi я повинна мати 
мi нi мум трьох акцi онерi в. Fairfax придбала 100% акцi й компанi ї, якi були роздi ленi 
мi ж трьома дочi рнi ми компанi ями Fairfax (Colonnade Finance SARL), Люксембург 
99.9988%, Fairfax Holdings Inc ( США) 0.0083% та Fairfax Financial LLC ( США) 
0.0083%). 
 
Рi шенням загальних зборi в акцi онерi в ПрАТ " Страхова компанi я з i ноземними 
i нвестицi ями " К' Ю БI I Україна" вi д 18 грудня 2015 року ( Протокол № 18-12/15) було 
прийняте рi шення про змi ну назви компанi ї на Приватне акцi онерне Товариство 
" Страхова компанi я " Колоннейд Україна" ( скорочене найменування ПрАТ " СК " Колоннейд 
Україна") та затверджено нову редакцi ю Статуту товариства. 
 
Нову редакцi ю Статуту було зареєстровано 29.12.2015 року. Номер запису про 
включення вi домостей про юридичну особу до ЄДРПОУ 1 067 120 0000 000978. 
 
Протягом 2018 року змi н у складi акцi онерi в не вi дбувалося. 
 
12.12.2018 було зареєстровано нову редакцi ю Статуту, згi дно рi шення акцi онерi в 
Компанi ї ( Протокол №19-11/18 вi д 19.11.18) в якi й розмi р статутного фонду 
приведено у вi дповi днi сть до вимог чинного законодавства. 
 
Органами управлi ння i контролю Компанi ї є: 
Вищий орган Компанi ї - Загальнi збори акцi онерi в; 
Наглядовий орган - Наглядова рада; 
Виконавчий орган - Генеральний директор ( одноосi бний). 
 
4. ОСНОВИ I ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПI ДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI 
Фi нансова звi тнi сть Компанi ї, вi дповi дно до ст.12-1 Закону про бухгалтерський 
облi к, пi дготовлена вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi, 
прийнятих Радою з мi жнародних стандартi в бухгалтерського облi ку, що офi цi йно 
оприлюдненi на веб- сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної фi нансової полi тики ( далi - МСФЗ). 
 
Метою подання даної фi нансової звi тностi є забезпечення користувачi в фi нансової 
звi тностi i нформацi єю про фi нансовий стан, фi нансовi результати i змi ни щодо 
фi нансового становища для прийняття економi чних рi шень. 
 
Компанi я наводить i нформацi ю про застосування нових та змi нених стандартi в. 
 



Для пi дготовки цi єї фi нансової звi тностi застосованi новi або переглянутi 
стандарти, що наведенi далi, i в перший раз стали обов' язковими для фi нансового 
року, що почався 1 сi чня 2018 року, а саме: 
 
МСФЗ 9 " Фi нансовi i нструменти" ( виданий в липнi 2014 року). Цей стандарт замi нив 
МСБО 39 ( та всi попереднi версi ї МСФЗ 9). Вi н мi стить вимоги щодо класифi кацi ї та 
оцi нки фi нансових активi в i фi нансових зобов' язань, знецi нення, облi ку хеджування 
та припинення визнання. 
 
- МСФЗ 9 вимагає, щоб усi визнаннi фi нансовi активи в подальшому  оцi нювались 
за амортизованою вартi стю або за справедливою вартi стю ( через прибуток чи збиток, 
або через i нший сукупний дохi д), в залежностi  вi д їх класифi кацi ї по вi дношенню 
до бi знес- моделi компанi ї щодо управлi ння фi нансовими активами та характеристик 
договi рних грошових потокi в за фi нансовим активом. 
- Для фi нансових зобов' язань найбi льш значний вплив застосування МСФЗ 9 
стосується випадкi в, коли застосовується варi ант оцi нки за справедливою вартi стю: 
сума змi ни у справедливi й вартостi фi нансового зобов' язання, вi дображеного як 
визнане за справедливою вартi стю через прибуток або збиток, що спричинена змi нами 
в кредитному ризику цього зобов' язання, визнається в i ншому сукупному доходi ( а не 
у прибутку чи збитку) , якщо це не створює невi дповi дностi у бухгалтерському 
облi ку. 
- Для знецi нення фi нансових активi в МСФЗ 9 запроваджує модель " очi куваного 
кредитного збитку", яка заснована на концепцi ї забезпечення очi куваних втрат при 
укладеннi контракту; бi льше не буде необхi дностi мати об' єктивнi докази знецi нення 
до визнання кредитного збитку. 
- Створення резерву або пi д 12- мi сячнi очi куванi кредитнi збитки, або пi д 
очi куванi кредитнi збитки за увесь термi н є обов' язковим для усi х ризикi в, на якi 
поширюються вимоги МСФЗ 9 вi дносно знецi нення. 
- Для облi ку хеджування МСФЗ 9 запроваджує досконалу перевi рку, яка дозволить 
фi нансовi й звi тностi краще вi дображати вплив здi йснення заходi в з управлi ння 
ризиками при хеджуваннi фi нансових i нефi нансових ризикi в.  
- Переглянутий порядок облi ку тимчасової вартостi опцi онi в, форвардних пунктi в 
i елемент спреду валютної бази i нструментi в хеджування може понизити волатильнi сть 
прибутку або збитку. 
- Бi льше не вимагається робити ретроспективну оцi нку ефективностi хеджування, 
а перспективне тестування тепер ' рунтується на принципi " економi чних стосункi в". 
- Положення щодо припинення визнання перенесенi с МСБО 39 практично без змi н. 
 
Вплив застосування МСФЗ 9 на фi нансову звi тнi сть Компанi ї за 2018 рi к  
 
Починаючи з 01.01.2018 року Компанi я застосувала новий МСФЗ 9 до облi ку фi нансових 
i нвестицi й.  
Вi дповi дно до вимог МСФЗ 9 Компанi я провела аналi з " очi куваного кредитного збитку" 
враховуючи наступне: 
Компанi я оцi нює станом на кожну звi тну дату резерв очi куваних кредитних збиткi в за 
весь строк дi ї за всi ма фi нансовими i нструментами, за якими вi дбулося значне 
зростання 
кредитного ризику з моменту первi сного визнання ( незалежно вi д того, чи вi н 
оцi нюється на i ндивi дуальнi й, чи на груповi й основi) з урахуванням усi єї 
об' рунтовано необхi дної та пi дтверджуваної i нформацi ї, включаючи прогнозну 
i нформацi ю, 
якщо станом на звi тну дату кредитний ризик за фi нансовим i нструментом не зазнав 
значного зростання з моменту первi сного визнання, то Компанi я оцi нює резерв пi д 
збитки за таким фi нансовим i нструментом у розмi рi, що дорi внює 12- мi сячним 
очi куваним кредитним збиткам. При виконаннi такої оцi нки Компанi я замi сть змi ни 
суми очi куваних кредитних збиткi в використовує змi ну ризику настання дефолту 
( невиконання зобов' язань) протягом очi куваного строку дi ї фi нансового i нструмента. 
Для виконання такої оцi нки Компанi я порi внює ризик настання дефолту ( невиконання 
зобов' язань) за фi нансовим i нструментом станом на звi тну дату з ризиком настання 
дефолту за фi нансовим i нструментом станом на дату первi сного визнання, i враховує 
при цьому об' рунтовано необхi дну та пi дтверджувану i нформацi ю, що є доступною без 
надмi рних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з 
моменту первi сного визнання, 
Компанi я може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фi нансовим 
i нструментом не зазнав значного зростання з моменту первi сного визнання, якщо було 
з' ясовано, що фi нансовий i нструмент має низький рi вень кредитного ризику станом на 
звi тну дату. 
Компанi я оцi нює очi куванi кредитнi збитки за фi нансовим i нструментом у спосi б, що 
вi дображає: 
( а) об' єктивну та зважену за ймовi рнi стю суму, визначену шляхом оцi нки певного 
дi апазону можливих результатi в; 



( б) часову вартi сть грошей; i 
( в) об' рунтовано необхi дну та пi дтверджувану i нформацi ю про минулi подi ї, поточнi 
умови та прогнози майбутнi х економi чних умов, що може бути одержана без надмi рних 
витрат або зусиль станом на звi тну дату, 
при оцi нцi очi куваних кредитних збиткi в Компанi я може не визначати всi можливi 
сценарi ї. Водночас, Компанi я враховує ризик або ймовi рнi сть настання кредитних 
збиткi в шляхом розгляду можливостi настання кредитного збитку та можливостi 
ненастання кредитного збитку, навi ть якщо можливi сть настання кредитного збитку є 
малоймовi рною. 
З ризиком платоспроможностi ( як формою кредитного ризику) Компанi я стикається 
через певнi вимоги рейтингi в до вибраних емi тентi в. У рамках концепцi ї розмi щення 
активi в особлива увага придi ляється рейтингам, як з огляду загальної i нвестицi йної 
полi тики Компанi ї, так i з огляду на вимоги законодавства України щодо дi яльностi 
страховикi в. 
Станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2017 року Компанi я не має i нвестицi й в акцi ї 
та облi гацi ї корпоративних емi тентi в та внутрi шнi х i зовнi шнi х державних позик. 
Вi дповi дно, Компанi я  не проводила аналi зу очi куваних кредитних збиткi в щодо 
зазначених фi нансових i нструментi в. 
Фi нансовi i нвестицi ї та грошовi кошти Компанi ї розмi щенi на розрахункових рахунках 
та короткострокових депозитних рахунках ( строком до трьох мi сяцi в) в банкi вських 
установах України, кредитний рейтинг яких пi дтверджено мi жнародними рейтинговими 
агентствами i уповноваженими рейтинговими агентствами України i який вi дповi дає 
i нвестицi йному рi вню за Нацi ональною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою 
Кабi нету Мi нi стрi в України вi д 26 квi тня 2007 року № 665 ( далi - нацi ональна 
рейтингова шкала). 
Станом на 31.12.2018 року та на 31.12.2017 року кредитний рейтинг банкi вських 
установ вi дповi дає i нвестицi йному рi вню за Нацi ональною рейтинговою шкалою i є не 
нижчим АА, в зв' язку з чим вi дсутня необхi днi сть визнання очi куваного кредитного 
збитку. 
 
тис. грн. 
 31.12.2018 р. ( у тис. грн.) 31.12.2017 р. ( у тис. грн.) 
Не простроченi i не знецi ненi:   
- рейтинг uaA- та вище 159 026 139 807 
- рейтинг uaBBB   
- рейтинг uaBB   
не мають рейтинг за нацi ональною шкалою   
 
Всього депозитi в в банках  159 026 139 807 
   
- рейтинг uaA- та вище 46 229 65 597 
- рейтинг uaBBB   
- рейтинг uaBB   
не мають рейтинг за нацi ональною шкалою   
Всього залишки грошових коштi в на розрахункових рахунках 46 229 65 597 
 
Компанi я застосовує спрощений пi дхi д до торговельної та i ншої дебi торської 
заборгованостi, договi рних активi в та дебi торської заборгованостi за нарахованими 
доходами. 
Стосовно оцi нювання необхi дностi визнання кредитного ризику за дебi торською 
заборгованi стю ( не пов' язаною i з договорами страхування/ перестрахування), 
наприклад за нарахованими доходами, i ншою дебi торською заборгованi стю, то Компанi я 
робить припущення про те, що кредитний ризик за цими фi нансовими i нструментами не 
зазнав значного зростання з моменту первi сного визнання, i, що вони мають низький 
рi вень кредитного ризику станом на звi тну дату. 
 
МСФЗ 15 " Виручка за договорами з клi єнтами" ( виданий в травнi 2014 року). Новий 
стандарт, який  набув чинностi для рi чних перi одi в, якi починаються 1 сi чня 2018 
року або пi сля цi єї дати, замi нює МСБО 11, МСБО 18 та їх i нтерпретацi ї ( ПКИ-31 та 
КИМСФЗ 13, 15, та 18). Вi н встановлює єдину  i всеохоплюючу основу  для визнання 
доходу, однакову для застосування  для всi х операцi й, галузей i ринкi в капi талу, з 
ключовим принципом ( на основi п' ятиступi нчастої моделi, яка буде застосовуватися 
до всi х контрактi в з клi єнтами), розширює розкриття та встановлює новi або 
вдосконаленi положення.  Змi ни до МСФЗ 15 " Виручка за договорами з клi єнтами" 
( виданий в квi тнi 2016 року) внесли роз' яснення до МСФЗ 15. Цi  змi ни мi стять 
роз' яснення в наступних областях:  виявлення обов' язкi в до виконання;  порi вняння 
винагороди власника i агента;  посi бник по застосуванню лi цензування. Поправки 
дi ють вi дносно рi чних звi тних перi одi в, що починаються 1 сi чня 2018 року або 
пi знi ше. Оскi льки цей стандарт не застосовується до страхових контрактi в, що 
пi дпадають пi д дi ю стандарту МСФЗ 17, та основною дi яльнi стю Компанi ї є дi яльнi сть 



зi страхування, вплив застосування МСФЗ 15 на фi нансову звi тнi сть Компанi ї 2018 
року є несуттєвим. 
 
Змi ни до дi ючих стандартi в 
 
Змi ни до МСФЗ 2 " Платi ж на основi  акцi й" ( виданi в липнi 2016 року). Поправки 
торкнулися наступних областей: 
- облi ку впливу умов переходу на операцi ї по виплатах на основi акцi й, 
розрахунки по яких робляться грошовими коштами; 
- класифi кацi ї операцi й за виплатами на основi акцi й, з характеристиками 
нетто- розрахункi в вi дносно зобов' язань по податкових утриманнях; 
-  облi ку змi ни умов операцi й з виплатами на основi акцi й, розрахунок по 
яких змi нюється з виплати грошовими коштами на виплати у формi пайових 
i нструментi в. 
Вплив  на фi нансову звi тнi сть 2018 року у результатi застосування змi н до МСФЗ 2 
вi дсутнi й. 
 
Змi ни до МСФЗ 4 " Страховi контракти", направленi на питання, пов' язанi з рi зними 
датами набирання чинностi МСФ3 9 i нового стандарту вi дносно договорi в 
страхування, який замi нить МСФЗ 4 ( виданi в липнi 2016 року). Дана поправка надає 
органi зацi ям, вi дповi дним критерi ю участi в переважно страховi й дi яльностi, 
можливi сть продовжити вживання поточного облi ку по МСФЗ i вi дкласти застосування 
МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початки застосування нового стандарту 
в областi страхування або перi одi в, що починаються 1 сi чня 2021 року або пi знi ше 
(" Положення про закi нчення термi ну дi ї"). Поправка окремо передбачає для усi х 
органi зацi й з договорами, що потрапляють в сферу дi ї МСФЗ (IFRS) 4, можливi сть 
застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 в повному об' ємi з урахуванням коригування прибутку 
або збиткi в, що передбачає виключення впливу МСФЗ (IFRS) 9, в порi вняннi з МСФЗ 
(IAS) 39, вi дносно класифi кованих на власний розсудо фi нансових активi в, що 
вi дповi дають вимогам, що пред' являються. Оскi льки Компанi я застосовує МСФЗ 9 у 
повному обсязi, данi змi ни до МСФЗ 4 не мають впливу на фi нансову звi тнi сть 
Компанi ї. 
 
Змi ни до МСБО 28 ( випущенi у груднi 2016 р.) уточнюють, що вибi р оцi нки за 
справедливою вартi стю через прибуток або збиток i нвестицi ї в асоцi йоване 
пi дприємство або спi льне пi дприємство, яке знаходиться в розпорядженнi суб' єкта 
господарювання, яке є органi зацi єю венчурного капi талу, взаємним фондом, довi рчим 
пi дроздi лом або i ншим квалi фi кацi йним об' єктом, є для кожної i нвестицi ї в 
асоцi йоване пi дприємство або спi льне пi дприємство з i нвестицi єю - за принципом 
i нвестування, пi сля первi сного визнання. Поправки не вплинули на фi нансовi звi ти 
Компанi ї, оскi льки протягом 2018 року були вi дсутнi i нвестицi ї в асоцi йованi або 
спi льнi пi дприємства. 
 
Змi ни до МСБО 40 "I нвестицi йна нерухомi сть" ( випущенi в груднi 2016 р.) уточнюють, 
що переведення до i нвестицi йної нерухомостi або з неї ( включаючи активи пi д 
будi вництво та розвиток) слi д приймати тодi i тi льки тодi, коли є данi про змi ну 
використання майна. Змi ни не мали суттєвого впливу на фi нансовi звi ти Компанi ї. 
 
Новi i нтерпретацi ї 
 
I нтерпретацi я КТМФЗ 22 " Операцi ї з i ноземною валютою та передоплата вi дшкодування" 
( випущена в груднi 2016 року) - роз' яснення застосовується до рi чних перi одi в, що 
починаються з 1 сi чня 2018 року або пi сля цi єї дати ( дострокове застосування 
дозволяється), мi стить керi вництво, яке пояснює, що обмi нний курс, який 
використовується в операцi ях, якi мi стять аванси сплаченi або кошти отриманi в 
i ноземнi й валютi є той курс, що дi яв на дату первi сного визнання немонетарного 
авансового активу або зобов' язання з вi дстроченого доходу. I нтерпретацi я не 
передбачає суттєвого впливу на фi нансову звi тнi сть Компанi ї. 
 
Новi та переглянутi стандарти, що були виданi, але ще не набули чинностi: 
 
Компанi я не застосовувала новi або змi ненi стандарти, якi були виданi Радою з 
МСФЗ, але ще не набули чинностi для фi нансового року, що почався 1 сi чня 2018 
року. 
 
Новi стандарти 
 
МСФЗ 16 " Оренда"  ( виданий в сi чнi 2016 року )  запроваджує єдину  модель  облi ку  
для орендарi в, яка вимагає  вi д орендарi в  визнавати активи та зобов' язання за 
всi ма договорами оренди,  за винятком  випадкi в, коли строк  оренди становить 12 
мi сяцi в  або менше  або орендований актив  має низьку  вартi сть. Введенi значнi 



змi ни у бухгалтерський облi к з боку орендаря, з усуненням вi дмi нностi мi ж 
операцi йною i фi нансовою орендою i визнанням активi в i зобов' язань вi дносно усi х 
договорi в оренди ( за винятком обмеженого ряду випадкi в короткострокової оренди i 
оренди активi в з низькою вартi стю). МСФЗ  16 є чинним  для  рi чних перi одi в, що 
починається 1 сi чня 2019 р. або пi знi ше, i при цьому дозволяється його дострокове 
застосування за умови одночасного виконання  вимог МСФЗ 15 " Виручка за контрактами 
з клi єнтами".  
 
На першому етапi було розглянуто всi лi зинговi договори Компанi ї та проаналi зовано 
їх вплив на рi чну фi нансову звi тнi сть. У Компанi ї є 3 лi зингових контракти, у яких 
вона виступає у ролi лi зингоодержувача. Оренднi вi дносини стосуються офi сного 
примi щення та автомобi лi в. Згi дно з проведеним аналi зом договорi в i розрахунками, 
не буде i стотного впливу на рi чну фi нансову звi тнi сть Компанi ї, тому що Компанi я 
застосувала допустимi виключення для оренди без обов' язкових прав. Стандарт не 
застосовувався Компанi єю достроково. 
 
МСФЗ 17 " Договори страхування" ( випущено в травнi 2017 року) - стандарт, який 
замi нює МСФЗ 4, застосовується до рi чних перi одi в, що починаються з 1 сi чня 2021 
року або пi сля цi єї дати ( дострокове застосування дозволяється лише у випадку 
застосування МСФЗ 9 та МСФЗ 15) вимагає оцi нку страхових зобов' язань за поточною 
вартi стю виконання та забезпечує бi льш унi фi кований пi дхi д до оцi нки та 
представлення всi х договорi в страхування. Цi вимоги спрямованi на досягнення мети 
послi довного, принципового облi ку договорi в страхування, що дає пi дставу 
користувачам фi нансової звi тностi оцi нити вплив, який мають договори страхування 
на фi нансовий стан, фi нансовi результати та грошовi потоки суб' єкта 
господарювання. Вi н також вимагає, щоб аналогi чнi принципи застосовувались до 
договорi в перестрахування та i нвестицi йних контрактi в, що мi стять умови 
дискрецi йної участi.  
 
Найважливi шi змi ни МСФЗ (IFRS) 17 стосуються методологi ї, що застосовується для 
оцi нки контрактi в та страхових полi сi в, а також представлення в примi тках до 
фi нансових звi тi в страхових, перестрахових та i нвестицi йних контрактi в з ознаками 
дискрецi йної участi. У МСФЗ 17 доступнi три моделi оцi нки (" Загальна модель 
оцi нки", " Пi дхi д до розподi лу премi й", " Змi нна плата") прийнятнi для оцi нки 
страхових договорi в у рi чних фi нансових звi тах страхових компанi й. Крi м того, МСФЗ 
(IFRS) 17 включає опцi ї для визнання ефекту дисконтування вi д процентi в. Метою 
вирi шення питання про вплив варi антi в буде компенсацi я, наскi льки це можливо, 
коливань справедливої вартостi в результатi оцi нки фi нансових i нструментi в та 
дисконтування майбутнi х грошових потокi в вi дповi дно до МСФЗ 17, що дозволить 
мi нi мi зувати нестабi льнi сть прибуткi в. Компанi я почало i нтенсивну пi дготовку до 
переходу на МСФЗ 17 шляхом проведення вi дповi дних аналi тичних процедур. 
Впровадження МСФЗ 17 в Компанi ї та всi необхi днi корективи будуть здi йснюватися 
пi д професi йним наглядом материнської компанi ї. Сформовано проектну групу для 
i нтенсивного розв' язання проблеми впровадження вищезгаданого стандарту 
бухгалтерського облi ку. Впровадження вимог, якi вимагає МСФЗ 17 це надзвичайно 
складне завдання, яке стосується, зокрема, областей бухгалтерського облi ку, 
актуарних та i нформацi йних технологi й. Через високу складнi сть самого стандарту, 
досi i снують невизначеностi у зв' язку з його i нтерпретацi єю та необхi дним 
узгодженням з результатами впровадження МСФЗ 9, вплив на окремi статтi рi чної 
фi нансової звi тностi Компанi ї ще не може бути кi лькi сно визначений. Проте вже 
сьогоднi Компанi я оцi нює, що зазначений стандарт матиме суттєвий вплив на 
фi нансову звi тнi сть, однак, практично неможливо  надати об' рунтовану оцi нку цього 
впливу до завершення детального аналi зу. 
 
Переглянутi стандарти 
 
Змi ни до МСФЗ 10 та МСБО 28 " Продаж або вклад активi в мi ж i нвестором та його 
асоцi йованим пi дприємством або спi льним пi дприємством" ( випущено у вереснi 2014 
року). Змi ни стосуються поточного конфлi кту мi ж цими двома стандартами та 
пояснюють, що прибуток або збиток слi д повнi стю визнати, коли транзакцi я включає в 
себе бi знес, i частково, якщо вона включає активи, якi не становлять бi знес. Дата 
набрання чинностi, первi сно встановлена для рi чних перi одi в, що починаються з або 
пi сля 1 сi чня 2016 року, була вi дкладена на невизначений термi н у груднi 2015 
року, однак дострокове застосування все ще залишається допустимим. Очi кується, що 
це не вплине на фi нансову звi тнi сть Компанi ї. 
 
Поправки до МСФЗ 9. Функцi ї передоплати з негативним вi дшкодуванням 
( необов' язковi). Вступає в силу для рi чних перi одi в, що починаються 1 сi чня 2019 
року або пi сля цi єї дати. Вносять змi ни до i снуючих вимог МСФЗ 9 щодо прав на 
припинення, щоб дозволити оцi нку за амортизованою вартi стю ( або, в залежностi вi д 



бi знес- моделi, за справедливою вартi стю через i нший сукупний дохi д) навi ть у 
випадку негативних компенсацi йних виплат. 
 
Поправки до МСФЗ 3 та МСФЗ 11 ( необов' язковi). Вступають в силу для рi чних 
перi одi в, що починаються 1 сi чня 2019 року або пi сля цi єї дати. Поправки до МСФЗ 3 
уточнюють, що коли суб' єкт господарювання отримує контроль над бi знесом, що є 
спi льною операцi єю, вi н повторно проводить попереднi перевi рки i нтересi в у цi й 
дi яльностi. Поправки до МСФЗ 11 уточнюють, що коли суб' єкт господарювання отримує 
спi льний контроль над бi знесом, що є спi льною операцi єю, суб' єкт господарювання не 
проводить повторну оцi нку ранi ше i нтересi в у цi й дi яльностi. 
 
Поправки до МСБО 12 ( необов' язковi). Вступають в силу для рi чних перi одi в, що 
починаються 1 сi чня 2019 року або пi сля цi єї дати. Поправки роз' яснюють, що вимоги 
попереднього пункту 52 В ( визнати наслi дки податку на прибуток вi д дивi дендi в, коли 
операцi ї або подi ї, якi спричиняють прибуток, що пi длягає розподi лу, визнаються) 
застосовуються до всi х наслi дкi в податку на прибуток вi д дивi дендi в шляхом 
перемi щення абзацу з пункту 52 А, що стосується лише ситуацi й, коли i снують рi знi 
ставки податку для розподi леного та нерозподi леного прибутку. 
 
Поправки до МСБО 23 ( необов' язковi). Роз' яснюють, що якщо будь- якi конкретнi 
позики залишаються непогашеними пi сля того, як вi дповi дний актив буде готовий до 
його використання або продажу, це запозичення стає частиною коштi в, якi суб' єкт 
господарювання взагалi позичає при розрахунку ставки капi талi зацi ї на загальнi 
позики. 
 
Поправки до МСБО 19. Коригування, скорочення або погашення плану ( необов' язковi). 
Вступають в силу для рi чних перi одi в, що починаються 1 сi чня 2019 року або пi сля 
цi єї дати. Якщо виникає коригування, скорочення або погашення плану, стає 
обов' язковим, що вартi сть поточного обслуговування та чистий вi дсоток за перi од 
пi сля переоцi нки визначаються з використанням припущень, використаних для 
переоцi нки. Крi м того, були внесенi поправки для уточнення ефекту вi д коригування, 
скорочення або погашення плану на вимоги щодо граничної суми активi в. 
 
Поправки до МСФЗ 3. Визначення бi знесу ( необов' язковi). Вступають в силу для 
рi чних перi одi в, що починаються 1 сi чня 2020 року або пi сля цi єї дати. Поправки до 
визначення бi знесу, а саме змi ни до Додатку A Визначення термi нi в, i нструкцi ї щодо 
застосування та i люстративнi приклади МСФЗ 3. Поправки уточнюють, що для того, щоб 
вважатися бi знесом, придбаний комплекс заходi в i активi в повинен включати, як 
мi нi мум, вхi дний та суттєвий процес, який разом значною мi рою сприяє здатностi 
створювати результати; скорочено визначення бi знесу та результатi в, зроблено 
акценти на товарах та послугах, що надаються клi єнтам, i видалено посилання на 
здатнi сть зменшувати витрати; додано вказi вки та i люстративнi приклади, що 
допомогають суб' єктам оцi нити, чи був отриманий суттєвий процес; усунуто оцi нку 
того, чи здатнi учасники ринку замi нити будь- якi вi дсутнi вхi днi данi або процеси 
та продовжувати виробляти результати; та додано додатковий тест на концентрацi ю, 
що дозволяє спростити оцi нку того, чи придбаний набi р видi в дi яльностi та активi в 
не є бi знесом. 
 
Новi i нтерпретацi ї 
 
I нтерпретацi я КТМФЗ 23 " Невизначенi сть щодо податкових витрат" ( випущена в червнi 
2017 року) застосовується до рi чних перi одi в, якi починаються з 1 сi чня 2019 року 
або пi знi ше 1 сi чня 2019 року ( дострокове застосування дозволяється), мi стить 
керi вництво щодо того, як вi добразити вплив невизначеностi при облi ку податкi в на 
прибуток вi дповi дно до МСФЗ 12, зокрема: (i) чи слi д розглядати невизначенi 
податковi процедури окремо, (ii) припущення щодо проведення перевi рок податкових 
органi в, (iii) визначення оподатковуваного прибутку ( податкової втрати), 
податкових баз, невикористаних податкових збиткi в, невикористаних податкових 
пi льг, та податковi ставки та (iv) наслi дки змi н у фактах та обставинах. 
I нтерпретацi я не передбачає суттєвого впливу на фi нансову звi тнi сть Компанi ї. 
 
 
5. ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ   
 
Дану фi нансову звi тнi сть було пi дготовлено на основi методу нарахування ( за 
винятком звi ту про рух грошових коштi в). Вi дповi дно до цього методу, результати 
операцi ї визнаються за фактом їх здi йснення ( а не за фактом отримання або 
витрачання грошових коштi в або їх еквi валентi в), вi дображаються в облi кових 
записах i включаються у фi нансову звi тнi сть перi одi в, до яких вi дносяться.  
 



Дана фi нансова звi тнi сть була пi дготовлена з урахуванням прi оритету економi чного 
змi сту над юридичною формою. 
 
Дана фi нансова звi тнi сть була пi дготовлена на основi i сторичної вартостi, за 
винятком оцi нки фi нансових i нструментi в за справедливою вартi стю у вi дповi дностi 
до МСФЗ 9 " Фi нансовi i нструменти" та страхових зобов' язань, що оцi нюються у 
вi дповi дностi до МСФЗ 4 " Страховi контракти". 
 
Компанi я застосовує вi дповi днi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.  
 
Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Компанi я дi є безперевно 
i не має нi намi ру, нi потреби лi квi дувати чи суттєво скоротити обсяг своєї 
дi яльностi або здi йснювати операцi ї за несприятливих умов.  
 
Оцi нка дебi торської та кредиторської заборгованостi Компанi ї здi йснюється первi сно 
за її номi нальною ( контрактною) вартi стю, в подальшому базуючись на припущеннi 
того, що дебi торська та кредиторська заборгованi сть є короткостроковою, Компанi я 
вважає, що її номi нальна вартi сть є справедливою i не амортизуєтся. 
 
Дана фi нансова звi тнi сть була пi дготовлена на основi припущення, що Компанi я  є 
пi дприємством, яке здатне продовжувати свою дi яльнi сть на безперервнi й основi у 
найближчому майбутньому. Це припущення передбачає реалi зацi ю активi в i виконання 
зобов' язань в ходi звичайної дi яльностi. Управлi нський персонал та акцi онери мають 
намi р i в подальшому продовжувати  свою дi яльнi сть.  
Управлi нський персонал Компанi ї вважає припущення щодо здатностi Компанi ї 
продовжувати свою дi яльнi сть на безперервнi й основi прийнятним. 
 
На дату затвердження звi тностi Компанi я функцi онує в нестабi льному середовищi, 
пов' язаному як i з свi товою економi чною кризою, так i економi чною та полi тичною 
кризою в Українi, що триває протягом останнього часу. Полi пшення економi чної 
ситуацi ї в країнi в значнi й мi рi залежатиме вi д ефективностi фi скальних i i нших 
заходi в, якi здi йснюватимуться урядом України. Тому неможливо достовi рно оцi нити 
ефект впливу поточної економi чної ситуацi ї на лi квi днi сть i дохi д Компанi ї, 
стабi льнi сть i структуру операцi й i з споживачами i постачальниками. В результатi 
виникає i стотна невизначенi сть, яка може вплинути на майбутнi операцi ї, можливi сть 
вi дшкодування вартостi активi в Компанi ї i здатнi сть Компанi ї обслуговувати i 
платити по своїх боргах у мi ру настання термi нi в їх погашення. Дана фi нансова 
звi тнi сть не включає нi яких коригувань, якi можуть мати мi сце в результатi такої 
невизначеностi. Про такi коригування буде повi домлено, якщо вони стануть вi домi i 
зможуть бути оцi ненi. 
Фi нансова звi тнi сть Компанi ї є окремою фi нансовою звi тнi стю.  
 
Допущення i застосованi  на їх основi розрахунковi оцi нки, що стосуються  
формування резерву пi д знецi нення дебi торської заборгованостi по операцi ях 
страхування, по формуванню страхових резервi в, по  вi дображенню умовних доходi в та 
зобов' язань, постi йно аналi зуються на предмет необхi дностi їх змi ни. Змi ни в 
попереднi х оцi нках визнаються у звi тному перi одi, коли цi оцi нки були переглянутi, 
i у всi х наступних перi одах, порушених зазначеними змi нами. 
 
Оцi нюючи наявнi сть ознак того, що кориснi сть активу, знецi нення зобов' язань може 
зменшитися, Компанi я брала до уваги зовнi шнi та внутрi шнi джерела i нформацi ї. 
 
За результатами оцi нки щодо i снування ознак можливого зменшення корисностi 
активi в, знецi нення зобов' язань встановлено: 
а) вi дсутнi сть видимих ознак того, що вартi сть активi в зменшилася протягом перi оду 
значно бi льше, нi ж можна було очi кувати, внаслi док плину часу або звичайного 
використання; 
б) вi дсутнi сть протягом перi оду змi ни зi значним негативним впливом або ознак що 
вони вi дбудуться найближчим часом у технологi чному, ринковому, економi чному або 
правовому оточеннi, в якому дi є Компанi я, чи на ринку, для якого призначений 
актив; 
в) вi дсутнi сть ознак того що ринковi ставки вi дсотка або i ншi ринковi ставки 
доходу вi д i нвестицi й збi льшилися протягом перi оду, i це збi льшення, ймовi рно, 
вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленнi вартостi актива при 
використаннi, i суттєво зменшить суму очi куваного вi дшкодування актива; 
г) вi дсутнi сть ознак що балансова вартi сть чистих активi в Компанi яї є бi льшою, нi ж 
його ринкова капi талi зацi я; 
') вi дсутнi сть свi дчення застарi ння або фi зичного пошкодження актива; 
д) вi дсутнi сть ознак що впротягом перi оду 2018 року вi дбулися суттєвi змi ни, якi 
негативно вплинуть на Компанi ю, або очi кується, що вони вi дбудуться у близькому 
майбутньому та змi нять i нтенсивнi сть або спосi б нинi шнього чи запланованого 



використання актива, зокрема вi дсутнi сть планi в  припинити використання актива, 
припинити або реструктуризувати господарську одиницю, до якої належить цей актив, 
продати його ранi ше вi д попередньо очi куваної дати i повторно оцi нити строк 
корисної експлуатацi ї цього активу; 
е) вi дсутнi сть свi дчення з даних внутрi шньої звi тностi, якi вказують, що 
економi чна ефективнi сть актива є або буде гi ршою, нi ж очi кувана; 
i) вi дсутнi сть i нших ознак  щодо бi знесу Компанi ї в цi лому що  може свi дчити про 
i снування ознак можливого зменшення корисностi активi в, знецi нення зобов' язань. 
 
Враховуючи наведене за результатами оцi нки Компанi єю встановлено вi дсутнi сть ознак 
знецi нення зобов' язань та зменшення корисностi активi в станом на 31.12.2018, 
аналогi чно, як i станом на 31.12.2017 року. 
З метою представлення в фi нансовi й звi тностi станом на кi нець звi тного перi оду 
31.12.2018 року Компанi я провела оцi нку на адекватнi сть страхових зобов' язань 
( резервi в), використовуючи для цього поточнi оцi нки майбутнi х грошових потокi в за 
страховими контрактами. Аналi з станом на 31.12.2018 проведено актуарi єм на основi 
використання поточних оцi нок майбутнi х грошових потокi в для дi ючих на звi тну дату 
договорi в страхування вi дповi дно до вимог МСФЗ 4 " Страховi контракти".  
В зв' язку з чим Компанi я на дату рi чного балансу оцi нює активи/ зобов' язання за їх 
балансовою вартi стю, що визначається вi дповi дно до МСБО, застосовуваних до таких 
видi в активi в/ зобов' язань, згi дно з облi ковою полi тикою Компанi ї.  
Допущення i зробленi на їх основi розрахунковi оцi нки постi йно аналi зуються на 
предмет необхi дностi їх змi ни. Змi ни в попереднi х оцi нках визнаються у тому 
звi тному перi одi, коли цi оцi нки були переглянутi, i у всi х наступних перi одах, 
порушених зазначеними змi нами. 
 
6. I СТОТНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛI КОВОЇ ПОЛI ТИКИ ТА ВI ДПОВI ДНI РОЗКРИТТЯ ЩОДО СТАТЕЙ 
ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI: 
 
Облi кова полi тика вi дповi дає всi м МСФЗ, що вступили в силу на кi нець звi тного 
перi оду ( з урахуванням п.4 цих Примi ток), за який пi дготовлена фi нансова звi тнi сть 
згi дно з МСФЗ.  
 
Положення облi кової полi тики, описанi далi, застосовувалися вi дповi дно у всi х 
звi тних перi одах, представлених у цi й фi нансовi й звi тностi. 
 
Основнi принципи  облi кової полi тики, викладенi  нижче, застосовувалися послi довно 
при складаннi цi єї фi нансової звi тностi.  
  
6. 1. Основнi засоби.  
 
До основних засобi в вi дносяться матерi альнi активи, в яких очi куваний строк 
експлуатацi ї для використання у наданнi послуг, в адмi нi стративних цi лях бi льше 
одного року, первi сна вартi сть яких бi льша за 6000 грн. та термi н  корисного 
використання перевищує 1 рi к, та є ймовi рнi сть отримання майбутнi х економi чних 
вигi д. 
  
Основнi засоби облi ковуються за моделлю собi вартостi i вi дображаються за 
собi вартi стю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткi в вi д 
зменшення корисностi. 
 
Вартi сть придбання включає витрати, якi безпосередньо вi дносяться до придбання 
активу. 
Якщо одиницi основних засобi в складаються з суттєвих компонентi в, що мають рi знi 
строки корисного використання, вони облi ковуються як окремi одиницi основних 
засобi в. Прибутки та збитки вi д вибуття одиницi основних засобi в визначаються 
шляхом порi вняння надходжень  вi д її вибуття з її балансовою вартi стю та 
визнаються за чистою вартi стю за рядками "I ншi доходи" або "I ншi витрати" у  
прибутку  чи збитку. Пi сля продажу переоцi нених активi в всi пов' язанi з продажем 
суми, включенi до резерву переоцi нки, переносяться до накопиченого нерозподi леного 
прибутку. 
 
Подальшi витрати, понесенi на замi ну частини одиницi основних засобi в, визнаються 
у балансовi й вартостi такої одиницi, якщо i снує ймовi рнi сть того, що така частина 
принесе  Компанi ї майбутнi економi чнi вигоди, а її вартi сть може бути достовi рно 
оцi нена. При цьому припиняється визнання балансової вартостi замi неної частини. 
 
Витрати на поточне обслуговування основних засобi в визначаються у складi прибутку 
або збитку за перi од, у якому вони були понесенi. 
 



Знос нараховується  на одиницi основних засобi в з дати їх встановлення та 
готовностi до експлуатацi ї. Знос нараховується на вартi сть придбання активу за 
вирахуванням його лi квi дацi йної вартостi. Значнi компоненти активу оцi нюються 
окремо, i якщо строк корисного використання будь- якого компонента вi дрi зняються 
вi д строкi в корисного використання решти компонентi в активу, знос такого 
компонента нараховується окремо. 
  
Лi квi дацi йна вартi сть встановлена на рi внi нуль. Лi квi дацi йну вартi сть та строк 
корисної експлуатацi ї активу Компанi я переглядає на кi нець кожного фi нансового 
року. 
З 01.01.18 Компанi єю було прийнято рi шення про змi ну метода нарахуваненя 
амортизацї за групою основних засобi в " офi сне обладнання" i з зменшення залишкової 
вартостi на прямолi нi йний. 
Облi ковою одиницею бухгалтерського облi ку основних засобi в прийнято об' єкт 
основних засобi в.  
Знос основних засобi в визнається у складi прибутку або збитку.  
Класифi кацi ю методi в амортизацi ї i строкi в корисного використання основних засобi в 
встановлено по групах:  
   
Група    Термi н  корисного використання Метод нарахування амортизацi ї 
 
Меблi  
5-15 прямолi нi йний 
 
Офi сне обладнання 
  
3-5  
прямолi нi йний 
 
Малоцi ннi необоротнi матерi альнi активи 
  
Бi льше року  
100% при введеннi в експлуатацi ю 
   
 
Знос полi пшень орендованих активi в нараховується протягом менш тривалого з двох 
строкi в: строку оренди або строку їх корисного використання, крi м випадкi в, коли 
i снує об' рунтована  впевненi сть у тому, що  Компанi я отримає право власностi на 
вi дповi днi активи до кi нця термi ну оренди. 
 
6.2. Нематерi альнi активи.  
 
Для визначення нематерi ального активу, його i дентифi кують. 
Нематерi альний актив є i дентифi кованим, якщо вi н: 
- може бути вi докремлений, тобто його можна вi докремити або вi ддi лити вi д 
Компанi ї  i продати, передати, лi цензувати, здати в оренду або обмi няти 
i ндивi дуально або разом з пов' язаним з ним контрактом, i дентифi кованим активом чи 
зобов' язанням, незалежно вi д того, чи має Компанi я намi р зробити це, або 
- виникає внаслi док договi рних або i нших юридичних прав, незалежно вi д того, 
чи можуть вони бути переданi або вi докремленi вi д Компанi ї або вi д i нших прав та 
зобов' язань. 
Компанi я  контролює актив для отримання майбутнi х економi чних вигод та обмежує 
доступ i нших до цих вигод. Здатнi сть Компанi ї контролювати майбутнi економi чнi 
вигоди вi д нематерi ального активу виходить з юридичних прав, якi можна забезпечити 
в судовому порядку. 
 
Майбутнi економi чнi вигоди Компанi я отримує вi д знання ринку та технi чних знань. 
Майбутнi економi чнi вигоди, якi надходять Компанi ї вi д нематерi ального активу, 
включають дохi д вi д продажу послуг, скорочення витрат в тому числi майбутнi х. 
 
Нематерi альнi активи облi ковуються за моделлю собi вартостi i вi дображаються за 
собi вартi стю за вирахуванням накопиченої амортизацi ї та збиткi в вi д зменшення 
корисностi. 
 
Облi ковою одиницею бухгалтерського облi ку нематерi альних активi в прийнято об' єкт 
нематерi альних активi в.  
 
Термi н корисного використання нематерi альних активi в визначається по кожному 
об' єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: 
- термi ну використання подi бних нематерi альних активi в; 



- передбачуваного морального зносу, правових чи i нших подi бних обмежень щодо 
строкi в використання та i нших факторi в. 
 
Нематерi альнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються 
протягом цього термi ну i оцi нюються на предмет знецi нення, якщо є ознаки 
знецi нення даного нематерi ального активу. Перi од i метод нарахування амортизацi ї 
для нематерi ального активу з обмеженим строком корисного використання 
переглядаються як мi нi мум, в кi нцi кожного звi тного перi оду. 
 
Пi д час розрахунку вартостi, яка амортизується, лi квi дацi йна вартi сть 
нематерi альних активi в прирi внюється до нуля.      
Витрати на амортизацi ю нематерi альних активi в визнаються в Звi тi про фi нансовi 
результати ( Звi тi про сукупний дохi д). 
Класифi кацi я i строки корисного використання нематерi альних активi в наведенi 
нижче:   
 
Нематерi альнi активи 
група 5 - авторське право та сумi жнi з ним права ( право на лi тературнi, художнi, 
музичнi твори, комп' ютернi програми, програми для електронно- обчислювальних машин, 
компi ляцi ї даних ( бази даних), фонограми, вi деограми, вi деоролики, передачi 
( програми) органi зацi й мовлення тощо) крi м тих, витрати на придбання яких 
визнаються роялтi.  
Лi цензi ї та гарантi ї Строк корисного використання вi д 3 рокi в, якщо i нший термi н 
не встановлений правовстановлюючим документом 
  
 
Прямолi нi йний метод нарахування амортизацi ї 
 
Припинення визнання ранi ше визнаних основних засобi в i нематерi альних активi в, 
вi дбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очi кується 
отримання економi чних вигi д вi д їх використання або вибуття. Дохi д або витрати, що 
виникають в результатi списання активу ( розрахованi як рi зниця мi ж чистими 
надходженнями вi д вибуття та балансовою вартi стю активу), включаються до Звi ту про 
фi нансовi результати ( Звi ту про сукупний дохi д) за той звi тний рi к, в якому 
визнання активу було припинено. 
 
 
6.3. Фi нансовi i нструменти.  
 
До фi нансових i нструментi в вi дносяться i нвестицi ї в борговi та i ншi цi ннi папери, 
торговельна та i нша дебi торська заборгованi сть, грошовi та прирi внянi до них 
кошти, позики, а також торговельна та i нша кредиторська заборгованi сть. 
  
Всi угоди з купi влi або продажу фi нансових активi в, визнаються на дату укладення 
угоди, або на дату, коли Компанi я приймає на себе зобов' язання купити або продати 
актив, згi дно з умовами договорi в.  
 
Компанi я класифi кує свої фi нансовi активи при їх первi сному визнаннi. Фi нансовi 
активи спочатку визнаються за i сторичною ( первi сною) вартi стю. Справедлива 
вартi сть фi нансового i нструменту коригується на витрати на проведення операцi ї, 
якi в подальшому вi дображуються у складi фi нансових результi в. Подальша оцi нка 
фi нансових активi в залежить вi д їх класифi кацi ї.  
 
Фi нансовi активи:  
 
фi нансовi активи, доступнi для продажу, якi оцi нюються за справедливою вартi стю, 
змi ни якої вi дображаються у складi прибутку та збитку за перi од. До фi нансових 
активi в, доступних для продажу, якi оцi нюються Компанi ям за справедливою вартi стю, 
належать акцi ї українських емi тентi в. Протягом звi тного перi оду операцi й з такими 
активами  Компанi я не здi йснювала та не мала  таких активi в; 
 
i ншi фi нансовi активи: 
 -  грошовi кошти та їх еквi валенти; 
 -  позики та дебi торська заборгованi сть; 
 -  активи перестрахування; 
 -  залишок коштi в у  централi зованих страхових резервних фондах. 
 
Фi нансовi активи, що переоцi нюються Компанi єю за справедливою вартi стю, 
вi дображаються в балансi у складi довгострокових фi нансових i нвестицi й за 
справедливою вартi стю, а змi ни справедливої вартостi визнаються у складi прибутку 
та збитку за перi од. 



 
Позики та дебi торська заборгованi сть є не котируванi на активному ринку фi нансовi 
активи, що передбачають одержання фi ксованих або тих, що можуть бути достовi рно 
визначеними платежi в.  
 
Дебi торська заборгованi сть за страховими послугами - це дебi торська 
заборгованi сть, що виникла в результатi реалi зацi ї послуг Компанi ї своїм 
страхувальникам, i є дебi торською заборгованi стю, що не призначена для 
перепродажу, облi ковується за справедливою вартi стю ( фактичною первi сною вартi стю 
за вирахуванням збиткi в вi д зменшення корисностi).  
 
Дебi торська заборгованi сть вi д перестраховикi в за страховими виплатами визнається 
у момент визнання кредиторської заборгованостi за вi дповi дними страховими 
виплатами. 
  
Компанi я створює резерв на покриття збиткi в вi д зменшення корисностi, що 
' рунтується  на його оцi нцi понесених збиткi в вi дносно дебi торської заборгованостi 
вi д страхової дi яльностi, i ншої дебi торської заборгованостi та i нвестицi й. 
Основними складовими цього резерву є окремо оцi нюваний збиток, що вi дноситься до 
окремих значних ризикi в, та збиток, що оцi нюється на  пi дставi i ндивi дуального 
аналi зу кожного дебi тора.  
 
Залишок коштi в у  централi зованих страхових резервних фондах - це сума резервних 
фондi в, що належать  страховику, та  якi перебувають в управлi ннi МТСБУ вi дповi дно 
до вимог чиного законодавства ( фонд захисту потерпi лих та фонд страхових 
гарантi й). Залишок коштi в у МТСБУ спочатку визнається за сумою платежi в, 
здi йснених до централi зованих страхових резервних фондi в пi д управлi нням МТСБУ. 
Крi м того, цей залишок збi льшується на суму додаткових коштi в, якi у подальшому 
вi драховуються до МТСБУ, i зменшується на суму страхових виплат та пов' язаних з 
ними витрат, якi вi дшкодовуються МТСБУ за рахунок цих коштi в у частцi, вi днесенi й 
на страховика. Процентнi доходи, заробленi за залишком коштi в у МТСБУ, визнаються 
у складi фi нансового доходу та призводять до збi льшення залишку коштi в у МТСБУ. 
Оскi льки залишок коштi в у МТСБУ не має фi ксованого строку, вi н вi дноситься до 
категорi ї фi нансових активi в для подальшого продажу i облi ковується вi дповi дним 
чином згi дно з вимогами МСФЗ 9 " Фi нансовi i нструменти".  
 
Станом на кi нець кожного звi тного перi оду страховики оцi нюють залишок коштi в у 
МТСБУ за справедливою вартi стю з урахуванням його i мовi рного очi куваного 
вi дшкодування , процентного доходу до отримання та зменшення корисностi  вi д втрат 
внаслi док вi д знецi ння  розмi щенних коштi в в  банках,  визнаних неплатоспроможними 
та використання коштi в централi зованих резервi в на погашення виплат  за 
неплатоспроможних страховикi в  за рi шенням  Президi ї МТСБУ. 
 
До складу i нших фi нансових активi в належать грошовi кошти та їх еквi валенти, що 
включають кошти на поточних рахунках у банках, i нших рахунках в банках 
( депозитнi), грошовi кошти в касi Компанi ї, грошовi кошти в " дорозi", якi вi льно 
конвертуються у певнi суми грошових коштi в i якi характеризуються незначним 
ризиком змi ни їх вартостi.  
 
Можливi сть знецi нення грошових коштi в та їх еквi валентi в 
 
Суттєве погi ршення  економi чної ситуацi ї в Українi, продовження девальвацi ї 
української гривнi, нестача  лi квi дних коштi в в банкi вському секторi, 
непрогнозований процес  нагляду за банкi вським сектором призводять до суттєвої 
невизначеностi оцi нок щодо можливостi вi дшкодування депозитi в, коштi в на поточних 
рахунках та еквi валентi в грошових коштi в у банкi вських установах.  Тобто, у разi, 
якщо  банки не зможуть повернути Компанi ї грошi та їх еквi валенти та кошти по 
депозитах пi сля 31 грудня 2018 року, необхi дно буде вi добразити в облi ку додатковi 
збитки вi д знецi нення. Тому Компанi я свi домо використовує бi льш короткi  термi ни 
депозитних  вкладi в та розмi щення коштi в у найбi льш  надi йних банках, навi ть за 
умови втрати  можливого додаткового доходу та оцi нює справедливу вартi сть  
грошових коштi в та їх еквi валентi в за їх теперi шньою вартi стю. 
 
До еквi валентi в грошових коштi в Компанi я вi дносить кошти розмi щенi на депозитних 
рахунках, термi н повернення яких на звi тну дату, не перевищує три мi сяцi. 
  
Припинення визнання. Визнання фi нансового активу ( або, частини фi нансового активу 
або частини групи аналогi чних фi нансових активi в) припиняється, якщо:  
- термi н дi ї прав на отримання грошових потокi в вi д активу минув;  
- Компанi я передала свої права на отримання грошових потокi в вi д активу або взяла 
на себе зобов' язання по виплатi третi й сторонi одержуваних грошових потокi в у 



повному обсязi та без i стотної затримки по " транзитнi й" угодi; i або ( а) Компанi я 
передала практично всi ризики i вигоди вi д активу, або ( б) Компанi я не передала, 
але й не зберi гає за собою, практично всi ризики i вигоди вi д активу, але передало 
контроль над цим активом.  
 
Знецi нення фi нансових активi в.  Наприкi нцi кожного звi тного перi оду Компанi я 
оцi нює, наявнi сть об' єктивних свi дчень того, що кориснi сть фi нансового активу або 
групи фi нансових активi в зменшується. Якщо таке свi дчення є, Компанi я визначає 
суми збитку вi д зменшення корисностi.  
 
До об' єктивних свi дчень знецi нення фi нансових активi в можуть бути вi днесенi 
неплатежi, i нше невиконання боржниками своїх зобов' язань, реструктуризацi я 
заборгованостi перед Компанi ям, зникнення активного ринку, тощо.  
 
На кожну звi тну дату Компанi я оцi нює наявнi сть об' єктивних ознак знецi нення 
фi нансового активу або групи фi нансових активi в. Фi нансовий актив або група 
фi нансових активi в вважаються знецi неними тодi i тi льки тодi, коли i снує 
об' єктивне свi дчення знецi нення в результатi однi єї або бi льше подi й, що вi дбулися 
пi сля первi сного визнання активу ( наступ " випадку понесення збитку"), якi 
пi ддаються надi йнi й оцi нцi i впливатимуть на очi куванi майбутнi грошовi потоки по 
фi нансовому активу або групи фi нансових активi в.  
 
Фi нансовi зобов' язання. 
 
Компанi я може мати наступнi фi нансовi зобов' язання:  
-  дивi денди, що пi длягають виплатi акцi онерам; 
-  кредиторська заборгованi сть за страховою дi яльнi стю ( перед страхувальниками за 
страховими вi дшкодуваннями, перед страховими посередниками за комi сi йною 
винагородою, перед перестраховиками за договорами переданими у перестрахування; 
-  i нша поточна кредиторська заборгованi сть; 
-  поточнi та довгостроковi забезпечення. 
 
Кредиторська заборгованi сть, пов' язана зi страховою дi яльнi стю та зобов' язання  за 
страховими контрактами будуть розглянутi окремо.  
 
Компанi я класифi кує свої фi нансовi зобов' язання при їх первi сному визнаннi. Оцi нка 
фi нансових зобов' язань здi йснюєтся за тими ж принципами, що i оцi нка фi нансових 
активi в. 
 
Кредиторська заборгованi сть за послуги - включає розрахунки з постачальниками та 
пi дрядниками за одержанi товарно- матерi альнi цi нностi, виконаннi роботи i наданi 
послуги, в тому числi з компанi ями - перестраховиками i посередниками щодо продажу 
послуг Компанi ї.  
 
I нша поточна кредиторська заборгованi сть - включає розрахунки за усi ма видами 
платежi в до бюджету, включаючи податки з працi вникi в пi дприємства, розрахунки з 
пi дзвi тними особами, розрахунками за страхуванням, розрахунки за i ншими 
операцi ями, в тому числi розрахунки i з страхувальниками за страховими випадками.  
 
Тестування на знецi нення фi нансових зобов' язань Компанi я проводить аналогi чно 
тесту на знецi нення фi нансових активi в.  
 
Припинення визнання. Визнання фi нансового зобов' язання в балансi припиняється якщо 
зобов' язання погашено, анульовано або термi н його дi ї минув.  
 
Якщо фi нансове зобов' язання замi нюється i ншим зобов' язанням перед тим самим 
кредитором на суттєво i нших умовах, або якщо умови наявного зобов' язання значно 
змi ненi, така замi на або змi ни враховуються як припинення визнання первi сного 
зобов' язання i початок визнання нового зобов' язання, а рi зниця в їх балансової 
вартостi визнається у звi тi про фi нансовi результати.  
 
Договори перестрахування   
  
Компанi я здi йснює перестрахування ризикi в  за договорами страхування  i отримує 
суми пере- страхових  вi дшкодувань у вi дповi дностi до умов договорi в 
перестрахування. Переданi ризики за договорами перестрахування згi дно i з Законом 
України " Про страхування", не звi льняють Компанi ю вi д вi дповi дальностi за 
договорами страхування.  
 
Обсяг страхових зобов' язань перестраховика, що зменшують страховi зобов' язання 
Компанi ї, на кожну звi тну дату оцi нюється одночасно з розрахунком страхових 



резервi в. Одночасно, на кожну звi тну дату Компанi я переглядає  частки 
перестраховикi в у страхових зобов' язаннях на предмет їх знецi нення. Компанi я 
монi торить фi нансовий стан перестраховика.  
 
Дебi торська i кредиторська заборгованi сть за договорами перестрахування є 
короткостроковою i оцi нюються згi дно вi дповi дних МСФЗ. 
  
Зазначенi оцi нки фi нансових активi в i фi нансових зобов' язань забезпечують 
достовi рнi сть та спi вставнi сть показникi в фi нансової звi тностi Компанi ї.  
 
6.4 Капi тал i фонди. 
Статутний капi тал ( далi також - зареєстрований капi тал) Компанi ї сформований за 
рахунок грошових внескi в засновникi в ( акцi онерi в) Компанi ї, внесених внаслi док 
придбання акцi й, випущених Компанi єю. 
19.11.2018 на позачергових загальних зборах акцi онерi в Компанi ї було прийнято 
рi шення про збi льшення статутного фонду Компанi ї на 21 900 тис. грн до рi вня 30 
млн. грн за рахунок нерозподi леного прибутку. 
 
Акцi онерами Компанi ї є юридичнi особи ( детально в розд. 3  I нформацi я про 
Компанi ю. 
Статутний капi тал Компанi ї, утворений з суми номi нальної вартостi всi х акцi й 
Компанi ї визнається за первi сною вартi стю i становить 30 000 тис. грн. Статутний 
капi тал сплачений в повному обсязi.  
 
I нформацi я про цi ннi папери Компанi ї: 
Вид: акцi ї - простi i меннi, форма i снування: бездокументарна, тип: простi i меннi, 
кi лькi сть:  12 000, номi нальна вартi сть дорi внює 2500,00 гривень кожна, акцi ї в 
лi стингу не знаходяться.  
 
Акцi ї Компанi ї знаходяться на рахунках у цi нних паперах акцi онерi в Компанi ї, 
вi дкритих у ПАТ " Кредi Агрi коль Банк". Облi к акцi й Компанi ї здi йснюється ПАТ 
" Нацi ональний депозитарi й України". 
" Акцi ї не належать анi самi й Компанi ї, анi асоцi йованому пi дприємству. 
Дочi рнi х пi дприємств Компанi я не має. 
" Перелi к акцi онерi в i кi лькi сть акцi й, якими вони володi ють наведено в розд. 
3 цих Примi ток. 
" У звi тному перi одi рi чнi загальнi збори акцi онерi в Компанi ї вi дбулись 28 
квi тня 2018 р.  
" Позачерговi збори акцi онерi в вi дбулися 19.11.2018 
У 2018  роцi змi ни особи, яка веде облi к прав власностi на цi ннi папери емi тента у 
депозитарнi й системi не було. 
 
У зазначених Примi тках до фi нансової звi тностi Компанi я наводить i нформацi ю про 
призначення та умови використання кожного елемента власного капi талу ( крi м 
зареєстрованого капi талу). Так зокрема, крi м суми статутного капi талу, власний 
капi тал Компанi ї  включає резервний капi тал, суму нерозподi леного прибутку та i ншi 
резерви. 
 
Резервний капi тал створюється для покриття збиткi в, збi льшення статутного 
капi талу, погашення заборгованостi у разi лi квi дацi ї Компанi ї.  
Резервний капi тал Компанi ї формується шляхом щорi чних вi рахувань вi д чистого 
прибутку Компанi ї або за рахунок нерозподi леного прибутку вi дповi дно до рi шення 
Загальних зборi в Акцi онерi в Компанi ї. До досягнення встановленого Статутом розмi ру 
резервного капi талу, розмi р щорi чних вi драхувань до нього не може бути меншим нi ж 
5 вi дсоткi в вi д суми чистого прибутку Компанi ї за рi к. Станом на 31.12.2018 року 
резервний капi тал сформовано у розмi рi 2807,7 тис. грн. Вi драхувань до резервного 
фонду протягом 2018 року не було.  
До складу i нших резервi в входить резерв коливання збитковостi формування якого 
передбачено Методикою формування страхових резервi в за видами страхування, i ншими, 
нi ж страхування життя, затвердженою розпорядженням Державної комi сi ї з регулювання 
ринкi в фi нансових послуг України №3104 вi д 17.12.2004 ( далi - Методика № 3104).  
Прибуток Компанi ї утворюється у вi дповi дностi до чинного законодавства України. 
Прибуток, який одержано пi сля розрахункi в з бюджетом та по i нших обов' язкових 
платежах, є чистим прибутком Компанi ї. 
Чистий прибуток може використовуватись Компанi єю за рi шенням Загальних зборi в 
Акцi онерi в для утворення фондi в Компанi ї, виплати дивi дендi в, залишатися в 
розпорядженнi Компанi ї або використовуватись i ншим чином, прямо не забороненим 
законодавством. 
 
6.5. Операцi йна оренда.  



Коли Компанi я виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за яким всi 
ризики та вигоди, притаманнi володi нню активом, в основному, не передаються 
орендодавцем Компанi ї, загальна сума орендних платежi в вi дноситься на прибуток або 
збиток i з використанням методу рi вномi рного списання протягом строку оренди. 
Оренда, включена в i ншi договори, видi ляється, якщо ( а) виконання договору 
пов' язане з використанням конкретного активу або активi в та ( б) договi р передбачає 
передачу права на використання активу. 
6.6. Резерви, забезпечення за зобов' язаннями та платежами. 
 
Зобов' язання визнається Компанi єю, якщо його оцi нка може бути достовi рно визначена 
та i снує ймовi рнi сть зменшення економi чних вигод у майбутньому внаслi док його 
погашення. Якщо на дату балансу ранi ше визнане зобов' язання не пi длягає погашенню, 
то його сума включається до складу доходу звi тного перi оду. 
 
З метою облi ку i вi дображення в звi тностi зобов' язання Компанi ї подi ляються на:  
 
" Довгостроковi ( вi дстроченi податковi зобов' язання, довгостроковi 
забезпечення, страховi резерви); 
" поточнi;  
" забезпечення;  
" доходи майбутнi х перi одi в. 
 
Забезпечення - це зобов' язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату 
балансу. 
Забезпечення створюється Компанi єю при виникненнi внаслi док минулих подi й 
зобов' язання, погашення якого ймовi рно призведе до зменшення ресурсi в, що втi люють 
в собi економi чнi вигоди, та його оцi нка може бути розрахунково визначена. 
 
Сума забезпечення визначається за облi ковою оцi нкою ресурсi в ( за вирахуванням суми 
очi куваного вi дшкодування), необхi дних для погашення вi дповi дного зобов' язання, на 
дату балансу. Суми створених забезпечень визнаються витратами. 
 
Забезпечення використовується для вi дшкодування лише тих витрат, для покриття яких 
воно було створено. Залишок забезпечення переглядається Компанi ю на кожну звi тну 
дату та, у разi потреби, коригується. 
Виплати спi вробi тникам за щорi чною вi дпусткою вi дображаються у момент, коли 
спi вробi тник набуває право на таку вi дпустку. Резерв формується на основi 
розрахунку зобов' язання за щорi чною вi дпусткою, виходячи з кi лькостi днi в 
невикористаної вi дпустки за перi од до дати складання рi чного Балансу ( Звi ту про 
фi нансовий стан) i середньої заробi тної плати спi вробi тника за останнi 12 мi сяцi в. 
 
Непередбаченi зобов' язання не вi дображаються в Балансi ( Звi тi про фi нансовий 
стан). 
 
Розрахунок технi чних резервi в здi йснюється Компанi єю у вi дповi дностi з Законом про 
страхування та Методикою №3104 зi змi нами та доповненнями. 
 
На виконання застереження МСФЗ 4 " Страховi контракти" щодо облi ку i вi дображення у 
звi тностi зазначених зобов' язань Компанi я: 
- не визнає як зобов' язання будь- якi резерви щодо ймовi рних майбутнi х страхових 
виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не 
i снують на кi нець звi тного перi оду; 
- проводить перевi рку адекватностi зобов' язань; 
- слi дкує за тим, чи не зменшилась кориснi сть активi в перестрахування. 
 
Страховий резерв - це грошовi кошти, що утворюються страховиками з метою 
забезпечення майбутнi х виплат страхових сум та страхових вi дшкодувань 
страхувальникам та третi м особам ( потерпi лим) залежно вi д видi в страхування. 
 
Страховi резерви створюються в тi й валютi, в якi й страховики несуть 
вi дповi дальнi сть за своїми страховими зобов' язаннями. 
 
Суми створених резервi в визнаються витратами перi оду. Сума резервi в переглядається 
на кожну звi тну дату балансу та, у разi потреби, коригується ( збi льшується або 
зменшується). 
 
Резерв незароблених премi й ( РНП)  
 
Резерв незаробленої премi ї - це частина страхових премi й, яка буде зароблена в 
наступних звi тних перi одах. Резерв незаробленої премi ї розраховується за методом 
1/365  ("pro rata temporis"). Метод розрахунку резерву незаробленої премi ї, 



заснований на припущеннi, що ризик протягом термi ну дi ї полi су розподi лений 
рi вномi рно. I ндивi дуально за кожним договором у резерв незаробленої премi ї 
вi дкладається частина нетто- премi й, що припадає на термi н дi ї договору, що не 
минув.  Отриманi результати пi дсумовуються по всi х договорах, що дi ють на звi тну 
дату. У випадку, якщо мало мi сце розi рвання договору страхування, то даний 
договi р, з дати наступної за датою розi рвання не приймає участi в розрахунку. 
Будь- якi додатковi угоди до договорi в, якi супроводжуються додатковими 
нарахуваннями страхових премi й беруть участь у розрахунку i ндивi дуально, 
вi дповi дно до термi нi в дi ї додаткових угод. 
Змi ни в резервi незароблених премi й визнаються в складi прибутку чи збитку шляхом 
коригування доходу вi д чистих зароблених страхових премi й за перi од, в якому дi є 
страхове покриття. 
 
Частка перестраховикi в у резервi незароблених премi й визначається у порядку, за 
яким формується величина резерву незароблених премi й за такими видами страхування, 
з урахуванням дати вступу в дi ю договору перестрахування. При розрахунку беруться 
до уваги частки страхових платежi в належних до сплати згi дно укладених договорi в 
перестрахування.  
 
Резерв заявлених, але не виплачених збиткi в (RBNS) 
 
Резерв заявлених, але не виплачених збиткi в, формується на основi збиткi в про якi 
повi домили, але вони не були врегульованi на звi тну дату. Оцi нка резерву базується 
на i нформацi ї, що отримана Компанi єю пi д час розслi дування страхових випадкi в. У 
випадку коли про страховий випадок повi домлено, але розмi р збитку не визначено, 
для розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка 
обмежується розмi ром страхової суми за договором. Змi ни в резервi заявлених, але 
не виплачених збиткi в визнаються в складi прибутку чи збитку.  
 
Компанi я використовує припущення, що розмi р витрат на врегулювання не перевищує 3% 
вi д розмi ру резерву, тому збi льшує резерв заявлених, але не виплачених збиткi в на 
цю величину (3%). 
 
Частка перестраховикi в у резервi збиткi в, якi заявленi, але не виплаченi 
розраховується вi дповi дно до умов договорi в перестрахування. Перевi рка на повноту 
даних в бухгалтерському облi ку про частки перестраховикi в у резервах заявлених 
збиткi в вi дбувається на кi нець кожного мi сяця.  
 
Резерв збиткi в, що вi дбулися але не заявленi (IBNR) 
 
Розрахунок резерву збиткi в, якi виникли, але не заявленi, здi йснюється по всi х 
видах страхування. Змi ни в резервi збиткi в, що вi дбулися але не заявленi 
визнаються в складi прибутку чи збитку.  
Резерв збиткi в, якi виникли, але не заявленi (IBNR), розраховується Компанi єю на 
кожну звi тну дату наступними методами: 
 
Вид страхування Метод розрахунку 
 
 
Cтрахування вi д нещасних випадкi в  Борнхуеттер- Фергюссон 
Медичне страхування ( безперервне страхування здоров' я) 10% вi д заробленої 
премi ї за 
попереднi 4 звi тних перi оди 
 
Cтрахування наземного транспорту ( крi м залi зничного)  Борнхуеттер- Фергюссон 
Cтрахування вантажi в та багажу ( вантажобагажу)  Борнхуеттер- Фергюссон 
Cтрахування вi д вогневих ризикi в та ризикi в стихi йних 
Явищ Борнхуеттер- Фергюссон 
 
Cтрахування майна (i ншого, нi ж передбачено графами 7 - 12) 
 10% вi д заробленої премi ї за 
попереднi 4 звi тних перi оди 
 
Cтрахування цивi льної вi дповi дальностi власникi в наземного транспорту ( включаючи 
вi дповi дальнi сть перевi зника) 
 Борнхуеттер- Фергюссон 
 
Cтрахування вi дповi дальностi перед третi ми особами (i ншої, нi ж передбачена графами 
14 - 16) Борнхуеттер- Фергюссон 
 
Cтрахування фi нансових ризикi в  



 10% вi д заробленої премi ї за 
попереднi 4 звi тних перi оди 
Обовязкове страхування цивi льної вi дповi дальностi власникi в 
транспортних засобi в ( за звичайними договорами) Борнхуеттер- Фергюссон 
 
I ншi резерви ( резерв коливання збитковостi) 
 
Вi дповi дно до законодавства України страховики, що здi йснюють обов' язкове 
страхування цивi льної вi дповi дальностi власникi в транспортних засобi в зобов' язанi 
формувати резерв коливання збитковостi. Так як за принципами МСФЗ даний резерв не 
визнається як страхове зобов' язання, то вi н представлений у звi тностi у складi 
i нших резервi в у капi талi, як розподi л нерозподi леного прибутку, а не як доходи чи 
витрати у Звi тi про фi нансовi результати ( Звi тi про сукупний дохi д). 
 
Оцi нку адекватностi  технi чних резервi в  станом на 31.12.2018 року проведено 
актуарi єм  Луць А. О. - Свi доцтво № 01-024 з видi в страхування, i нших, нi ж 
страхування життя вi д 10.01.2017 р. 
 
При проведеннi тесту на адекватнi сть актуарi єм використовувалась краща оцi нка, яка 
враховує всi коригування резервi в. На основi цих резервi в формується оцi нка щодо 
рi вня збитковостi видi в страхування та оцi нка майбутнi х грошових потокi в, за всi ма 
дi йсними на звi тну дату договорами. 
Показник ULR розраховувався на i сторичних даних за 2014-2018 роках для всi х видi в 
крi м КАСКО та ОСЦПВВНТЗ. 
 
Сумарний профi цит резерву незароблених премi й згi дно актуарного висновку становить 
17 696,4 тис. грн. Дефi цит присутнi й у ОСЦПВВНТЗ, КАСКО та ДМС. За рекомендацi ями 
актуарi я Компанi я буде вживати всi х необхi дних заходi в для зниження збитковостi 
данних видi в страхування на основi бi льш детального аналi зу. 
  
Актуарi й вважає, що резервi в, сформованих на 31.12.2018 вистачить, щоб вi дповi дати 
своїм зобов' язанням, що вже виникли на звi тну дату, та, що виникнуть по дi ючим на 
звi тну дату договорам. 
Оцi нка адекватностi сформованого резерву коливання збитковостi не здi йснювалася 
( не передбачена МСФЗ 4). 
 
 
6.7. Операцi ї страхування.  
 
Договори страхування та перестрахування: всi договори ( контракти), укладенi 
Компанi єю вi дповi дно до отриманих лi цензi й на право здi йснення страхової 
дi яльностi, аналi зуються на предмет вi дповi дностi критерi ям визнання договору 
страхування ( страхового контракту) МСФЗ 4, а саме:  чи є на початок дi ї договору 
невизначенi сть ( або ризик) щодо хоча б одного з трьох моментi в: 
- ймовi рностi настання страхового випадку; 
- перi оду його настання; 
- розмi ру можливої компенсацi ї не можна передбачити. 
 
Договi р ( контракт) є договором страхування тi льки в тому випадку, якщо вi н передає 
значний страховий ризик. Визнання страхових премi й пi дтверджується фактом передачi 
страхового ризику страховику. Страховi премi ї не визнаються у звi тностi та не 
пi длягають нарахуванню без дотримання цi єї вимоги. Датою визнання факту прийняття 
страховиком страхового ризику є дата сплати страхової премi ї, якщо i нше не 
передбачено договором ( контрактом) страхування. 
 
За договорами, що передбачають сплату страхової премi ї в розстрочку, 
застосовується метод нарахування - доходом, що враховується при розрахунку 
заробленої премi ї, визнається вся страхова премi я, що є платою страхового ризику, 
переданого страховику. 
 
Страховi премi ї, що вi дносяться до звi тного перi оду, вi дображаються з урахуванням 
усi х змi н та уточнень, що виникають у звi тному перi одi щодо премi й, якi 
генеруються кожним конкретним договором страхування, причому, додатковi премi ї або 
повернення премi й, що виникають при         цьому, розглядаються як уточнення 
розмi ру первi сної премi ї.  
 
При достроковому припиненнi страхування несплачена частина дебi торської 
заборгованостi страхувальникi в, що вi дноситься до перi оду, в якому страхування не 
здi йснювалося, розглядається як зменшення страхової премi ї. 
 



Перестрахування. У ходi нормальної дi яльностi Компанi я передає ризики в 
перестрахування. Полi тика Компанi ї передбачає перестрахування всi х значних 
ризикi в. Сума лi мi ту залежить вi д виду страхового продукту. Договори, якi Компанi я 
укладає з перестраховиками, згi дно з якими вона має право на вi дшкодування збиткi в 
по одному або бi льше договорi в, виданих Компанi єю та вi дповi дають вимогам 
класифi кацi ї страхових договорi в, класифi куються як договори перестрахування. 
Договори, що не вi дповi дають цим вимогам класифi кацi ї, вi дносяться до категорi ї 
фi нансових активi в.  
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звi льняють Компанi ю вi д її 
зобов' язань перед власниками страхових полi сi в. Активи перестрахування включають 
суми до отримання вi д перестрахових компанi й по виплачених вi дшкодуваннях, 
включаючи вi дповi днi витрати на врегулювання. Кредиторська заборгованi сть з 
перестрахування являє собою непогашенi зобов' язання Компанi ї перед 
перестраховиками на звi тну дату. 
Компанi я регулярно оцi нює свої активи перестрахування на предмет знецi нення. Якщо 
i снує об' єктивне свi дчення того, що актив перестрахування знецi нено, Компанi я 
зменшує балансову вартi сть цього активу до його вартостi вi дшкодування i визнає у 
звi тi про сукупнi доходи вi дповi дний збиток вi д знецi нення. Компанi я збирає 
об' єктивнi свi дчення знецi нення активу перестрахування з використанням тих же 
методi в, якi вона застосовує до фi нансових активi в, враховуються за амортизованою 
вартi стю. Збиток вi д знецi нення також розраховується на пi дставi аналогi чного 
методу, який застосовується до цих фi нансових активi в. 
 
 
 
6.8. Визнання доходi в вi д страхової дi яльностi. 
 
Визнання доходi в вi д страхової дi яльностi в облi ку Компанi ї вi дбувається за 
методом нарахування. В нарахованi ( пi дписанi) премi ї включаються суми, якi 
належать Компанi ї за договорами  ( контрактами) страхування ( перестрахування), що 
набули чинностi, незалежно вi д того, отриманi цi премi ї, чи нi, якщо i нше не 
передбачено договором. 
 
Пi дписанi премi ї зменшуються на суму премi й за анульованими та розi рваними 
договорами страхування. Якщо очi кується , що премi ї будуть сплаченi кi лькома 
внесками протягом термi ну дi ї договору страхування, то до пi дписаних ( нарахованих) 
премi й включають премi ї за весь термi н дi ї договору страхування. 
 
Дохi д вi д наданих послуг визначається у Звi тi про фi нансовi результати ( Звi тi про 
сукупний дохi д) у виглядi зароблених премi й вi дповi дно до Закону України " Про 
страхування" та облi кової полi тики Компанi ї. 
 
Заробленi страховi премi ї формуються на пi дставi договорi в страхування, що набули 
чинностi. Дохi д визнається, якщо i снує впевненi сть, що Компанi я отримає вi д 
операцi й страхування та перестрахування страхову премi ю за прийняття вi д 
страхувальника вi дповi дальностi за сплачений страхових ризик. Незароблена частина 
страхової премi ї, що вi дноситься до майбутнi х перi одi в, визнається в страхових 
зобов' язаннях як технi чнi резерви. 
 
Вi дображення в облi ку регресних вимог 
 
До i нших операцi йних доходi в Компанi я вi дносить також суми, що отримуються в 
результатi реалi зацi ї переданого страхувальником або i ншою особою права вимоги до 
особи, вi дповi дальної за заподi янi збитки ( далi по тексту - регреснi вимоги). 
 
Пi дставою для подання Компанi єю регресних вимог є фактична виплата страхових 
вi дшкодувань за договорами добровi льного страхування наземного транспорту, 
добровi льного страхування майна, обов' язкового страхування цивi льно- правової 
вi дповi дальностi власникi в наземних транспортних засобi в, де у Компанi ї, як у 
Страховика виникає право регресу у вi дповi дностi до ст. 27 Закону про страхування" 
та ст. 38 Закону України " Про обов' язкове страхування цивi льно- правової 
вi дповi дальностi власникi в наземних транспортних засобi в", Договору страхування 
тощо. 
 
Сума регресної вимоги включає в себе суму фактично виплаченого страхового 
вi дшкодування та витрат на врегулювання страхового випадку ( витрати на експертне 
дослi дження). 
 
Оскi льки визнання доходу вi дбувається за оплаченими регресними вимогами то згi дно 
МСФЗ, данi активи класифi куються згi дно МСФЗ 37 " Забезпечення, умовнi зобов' язання 
та умовнi активи", як умовнi активи з невизначеним термi ном одержання. Умовнi 



активи не визнаються у фi нансовi й звi тностi, оскi льки це може спричинити визнання 
доходу, який може бути нi коли не отриманим. Проте, коли з' являється цi лковита 
впевненi сть у отриманнi доходу ( фактично кошти отриманi), тодi пов' язаний з ним 
актив не є умовним активом i його визнання є належним. 
 
 
6.9. Визнання i нших доходi в. 
 
Компанi я отримує ( нараховує) i нший дохi д, який не пов' язаний з проведенням 
страхової дi яльностi, а саме вi дсотки за депозитними договорами, вi дсотки за 
залишками коштi в на рахунках та  у централi зованих резервних фондах ( МТСБУ). 
I нший дохi д визнається, коли є впевненi сть, що Компанi я отримає економi чнi вигоди 
вi д проведених операцi й i розмi р доходу можна достовi рно визначити. Дохi д 
визнається за вирахуванням витрат на його отримання в тому перi одi, в якому 
проведена операцi я. 
 
 
6.10. Визнання витрат. 
 
Компанi я несе витрати на здi йснення основної операцi йної дi яльностi, а також i ншi 
витрати, якi не пов' язанi i з надання послуг зi страхування. 
Витрати признаються в Звi т про фi нансовi результати ( Звi тi про сукупний дохi д) , 
якщо виникає зменшення в майбутнi х економi чних вигодах, пов' язаних i з зменшенням 
активу або збi льшенням зобов' язання, якi можуть бути достовi рно оцi ненi. 
Витрати визнаються в Звi тi про фi нансовi результати ( Звi тi про сукупний  дохi д) на 
основi безпосереднього зi ставлення мi ж понесеними витратами i прибутками по 
конкретних статтях доходi в. 
 
Витрати визнаються в Звi тi про фi нансовi результати ( Звi тi про сукупний дохi д) 
негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi економi чнi вигоди, або коли 
майбутнi економi чнi вигоди не вi дповi дають або перестають вi дповi дати вимогам 
визнання як актив в звi тi про фi нансовий стан. 
 
Платежi до МТСБУ, i ншi нi ж платежi безпосередньо до централi зованих страхових 
резервних фондi в ( наприклад, платежi до Фонду попереджувальних заходi в), 
визнаються витрами того перi оду, в якому вони виникли. 
 
6.11. Зобов' язання за пенсi йними програмами. 
 
Компанi я нараховує та сплачує єдиний соцi альний внесок у вi дповi дностi  до вимог 
законодавства України. 
 
Компанi я не є учасником i нших пенсi йних програм. 
 
6.12. Зобов' язання за виплатами працi вникам. 
 
Компанi я не здi йснює i нших виплат працi вникам, нi ж виплати з оплати працi. I нших 
зобов' язань  немає. 
 
6.13. Податок на прибуток. Оподаткування.  
 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточних витрат з податку на 
прибуток, розрахованого з використанням дi ючих податкових ставок, та з урахуванням 
вi дстроченого податкового зобов' язання i вi дстроченого податкового активу. 
 
Поточний податок на прибуток оцi нюється за сумою, що декларується та пi длягає 
сплатi до бюджету. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються 
для розрахунку цi єї суми - це ставки i законодавство, прийнятi на звi тну дату. 
 
Компанi я за результатами дi яльностi за 2018 рi к обчислює та сплачує податок на 
прибуток вi дповi дно до норм Податкового Кодексу України вi д 02.12.2010 року за № 
2755-VI i з змi нами i доповненнями. 
Для всi х суб' єктi в пi дприємницької дi яльностi, якi здi йснюють господарську 
дi яльнi сть на територi ї України та за її межами, в т. ч. для страховикi в, об' єктом 
оподаткування податком на прибуток є прибуток з джерелом походження з України та 
за її межами, який визначається згi дно з п. 134.1.1 Податкового Кодексу України 
шляхом коригування фi нансового результату до оподаткування, визначеного у 
фi нансовi й звi тностi пi дприємства згi дно з нацi ональними положеннями ( стандартами) 
бухгалтерського облi ку чи МСФЗ, на рi зницi, якi виникають вi дповi дно до положень 
роздi лу III Податкового Кодексу України. 



Однак, оподаткування страхової дi яльностi здi йснюється зi своєю специфi кою, яка 
полягає у наступному: 
- рi зницi для коригування фi нансового результату з метою визначення об' єкта 
оподаткування, для страховика визначаються, як за загальними принципами вi дповi дно 
до положень роздi лу III Податкового Кодексу України, так i з урахуванням норм п. 
141.1 Податкового Кодексу України, який визначає особливостi оподаткування 
страховика згi дно з п.137.2 Податкового Кодексу України; 
- крi м загального для всi х суб' єктi в пi дприємницької дi яльностi об' єкта 
оподаткування, визначеного шляхом коригування фi нансового результату до 
оподаткування на вi дповi днi рi зницi, п. 134.1.2 Податкового Кодексу України 
передбачено наявнi сть для страховика ще одного об' єкта оподаткування - доходу за 
договорами страхування. 
Оподаткування доходу за договорами страхування 
Згi дно з п. 141.1.2 Податкового Кодексу України об' єкт оподаткування страховика, 
до якого застосовується ставка, визначена вi дповi дно до пп. 136.2.1 (3%), 
розраховується як сума страхових платежi в, страхових внескi в, страхових премi й, 
нарахованих за договорами страхування i спi встрахування. При цьому страховi 
платежi, страховi внески, страховi премi ї за договорами спi встрахування 
включаються до складу об' єкта оподаткування страховика тi льки в розмi рi його 
частки страхової премi ї, передбаченої договором спi встрахування. 
Визначення страховиком об' єкта оподаткування шляхом коригування фi нансового 
результату до оподаткування 
Фi нансовий результат до оподаткування, визначений Компанi єю за даними 
бухгалтерського облi ку згi дно з МСФЗ та вi дображений у Звi тi про фi нансовi 
результати ( Звi тi про сукупний дохi д), є основою для визначення об' єкта 
оподаткування податком на прибуток за ставкою 18%. 
Зменшення об' єкта оподаткування на суму страхових платежi в, страхових внескi в, 
страхових премi й, нарахованих за договорами страхування, якi оподатковуються за 
ставкою вi дповi дно до п. 136.2.1 (3 %) Податкового Кодексу України, нормами 
Кодексу не передбачено. 
Але передбачено коригування на: 
- рi зницi, якi виникають згi дно i з ст. 138-140 Податкового Кодексу України при 
здi йсненнi певних операцi й всi ма суб' єктами пi дприємницької дi яльностi, в т. ч. 
страховиками;  
- та на рi зницi, якi виникають тi льки при здi йсненнi саме страхової 
дi яльностi, а саме: рi зницi, яка дорi внює нарахованому податку на дохi д за 
ставкою, визначеною п. 136.2.1 Податкового Кодексу України та зменшує фi нансовий 
результат до оподаткування страховика; рi зницi, пов' язанi з формуванням 
страховиком технi чних та математичних резервi в, якi визначаються згi дно з п. 
141.1.3, 141.1.4 Податкового Кодексу України. 
Вi дстрочене податкове зобов' язання та вi дстрочений податковий актив визнається 
стосовно тимчасових рi зниць мi ж балансовою вартi стю активi в i зобов' язань у 
фi нансовi й звi тностi та вi дповi дними податковими базами, якi використовуються для 
розрахунку оподатковуваного прибутку. 
 
6.14. Операцi ї в i ноземнi й валютi. 
Функцi ональною валютою Компанi ї i валютою представлення фi нансової звi тностi є 
нацi ональна валюта України - українська гривня. 
 
Частина зобов' язань Компанi ї виражена в доларах США та Євро, якi перерахованi з 
метою представлення фi нансової звi тностi в гривнi за офi цi йним курсом НБУ на 
останню звi тну дату. 
 
 
Офi цi йний курс НБУ на останню звi тну дату, використаний для представлення 
фi нансової звi тностi, становив: 
Курс гривнi до i ноземної валюти 31.12.2017 31.12.2018  
Долар США 28,067223 27,688264 
Євро 33,495424 31,714138 
Операцi ї в i ноземнi й валютi пi д час первi сного визнання вi дображаються у валютi 
звi тностi шляхом перерахунку суми в i ноземнi й валютi i з застосуванням валютного 
курсу на дату здi йснення операцi ї. 
В подальшому, монетарнi статтi в i ноземнi й валютi на звi тну дату вi дображаються з 
використанням офi цi йного курсу НБУ, немонетарнi статтi вi дображаються за 
i сторичною вартi стю i валютним курсом на дату здi йснення такої операцi ї. 
Дохi д ( збитки) вi д зазначених курсових рi зниць включаються у Звi т про фi нансовi 
результати ( Звi т про сукупний дохi д). 
 
6.15. I ншi положення облi кової полi тики. Вплив змi ни облi кової полi тики на подi ї i 
операцi ї, що вi дбуваються ( вi дбувались) в Компанi ї. 
 



Вплив змi ни облi кової полi тики на подїї i операцi ї, що вi дбуваються ( вi дбувались) 
в Компанi ї. 
Доцi льнi сть змi ни того чи i ншого положення облi кової полi тики Компанi ї 
встановлюється у разi:  
- змi н статутних вимог ( тобто при внесеннi змi н до статуту Компанi ї);  
- змi н вимог органу, що затверджує положення ( стандарти) бухгалтерського облi ку 
( вносяться змi ни чи доповнення до тих чи i нших стандартi в);  
- змi ни забезпечать достовi рнi ше вi дображення подi й або операцi й у фi нансовi й 
звi тностi Компанi ї. 
 
Вплив змi ни облi кової полi тики на подi ї й операцi ї минулих перi одi в Компанi я 
вi дображає у звi тностi шляхом: 
- коригування сальдо нерозподi леного прибутку на початок звi тного року;  
- повторного надання порi вняльної i нформацi ї стосовно попереднi х звi тних перi одi в. 
 
Змi на облi кової полi тики, вибi р вi дображення впливу змi ни на облi кову полi тику 
Компанi я розкриває й обгрунтовує у примi тках до фi нансової звi тностi за поточний 
звi тний перi од. 
 
Облi кова полi тика застосовується Компанi єю щодо подi й i операцi й з моменту їх 
виникнення. 
 
Не є змi ною облi кової полi тики встановлення облi кової полi тики для: 
- подi й або операцi й, якi вi дрi зняються за змi стом вi д попереднi х подi й або 
операцi й;  
- подi й або операцi й, якi не вi дбувались ранi ше. 
 
Якщо неможливо розрi знити змi ну облi кової полi тики та облi кових оцi нок, то це 
розглядається i вi дображається як змi на облi кових оцi нок. 
 
Не є змi ною облi кової полi тики Компанi ї змi на визначення облi кових оцi нок. 
 
Облi кова оцi нка - це попередня оцi нка, яка використовується Компанi єю з метою 
розподi лу витрат i доходi в мi ж вi дповi дними звi тними перi одами. Вона може бути 
переглянута, якщо змi нюються обставини, на яких вона грунтувалася, або отримано 
додаткову i нформацi ю. Змi ни облi кових оцi нок впливають тi льки на майбутнє i не 
стосуються минулого. 
 
Наслi дки змi н в облi кових оцi нках Компанi я включає до тi єї статтi звi ту про 
фi нансовi результати, яка ранi ше застосовувалась для вi дображення доходi в або 
витрат, пов' язаних з об' єктом такої оцi нки, в тому перi одi, в якому вi дбулася 
змi на, а також в наступних перi одах, якщо змi на впливає на цi перi оди. 
 
Внесення змi н до облi кової полi тики, що стосуються майбутнi х перi одi в, 
застосовуються з початку нового звi тного перi оду, i оформлюється вi дповi дним 
наказом про внесення змi н до облi кової полi тики Компанi ї. 
 
У випадках, коли Компанi я розпочинає здi йснювати новi операцi ї, або у випадку змi н 
окремих законодавчих норм, введення положень з облi ку щодо яких Компанi я не могла 
передбачити заздалегi дь, змi ни в облi кову полi тику можуть бути внесенi протягом 
звi тного перi оду ( року) i застосовуватися Компанi ям з дати затвердження таких 
змi н. 
 
З 01.01.18 Компанi єю було прийнято рi шення про змi ну метода нарахуваненя 
амортизацї за групою основних засобi в " офi сне обладнання" i з зменшення залишкової 
вартостi на прямолi нi йний - що є змi ною облi кової оцi нки та, вi дповi дно, 
застосовується перспективно. 
 
Судовi процеси. 
У ходi звичайної дi яльностi Компанi я залучається до рi зних судових процесi в. На 
думку управлi нського персоналу, результати цих процесi в не вплинуть суттєво на 
фi нансовий стан чи результати операцi й. 
 
Витрати майбутнi х перi одi в. 
У складi витрат майбутнi х перi одi в вi дображаються витрати, що мали мi сце протягом 
поточного або попереднi х звi тних перi одi в, але належать до наступних звi тних 
перi одi в. В Балансi ( Звi тi про фi нансовий стан) витрати майбутнi х перi одi в 
вi дображенi у складi i ншої поточної дебi торської заборгованостi. 
 
Всi активи Компанi ї були протестованi на знецi нення, ознаки знецi нення вi дсутнi. 



Пенсi ї та i ншi виплати працi вникам по закi нченнi трудової дi яльностi. Товариство 
не має програм з визначеними виплатами. 
Виплати на основi акцi й.  
Працi вники Компанi ї ( включаючи вище керi вництво) не отримують винагороду у формi 
виплат, заснованих на акцi ях. 
 
Сегментна звi тнi сть.  
Товариство здi йснює дi яльнi сть у одному географi чному та бi знес сегментi. 
 
6.16. Розкриття i нформацi ї про зв' язанi сторони. 
 
Зв' язанi сторони визначаються Компанi єю вi дповi дно до вимог МСБО 24 " Розкриття 
i нформацi ї про зв' язанi сторони". 
 
Зв' язана сторона - фi зична особа або суб' єкт господарювання, зв' язанi з Компанi єю 
( у цьому пунктi Примi ток зветься " суб' єкт господарювання, що звi тує").  
 
Фi зична особа або близький родич такої особи є зв' язаною стороною i з суб' єктом 
господарювання, що звi тує, якщо така особа:  
- контролює суб' єкт господарювання, що звi тує, або здi йснює спi льний контроль 
над ним;  
- має суттєвий вплив на суб' єкт господарювання, що звi тує;  
- є членом провi дного управлi нського персоналу суб' єкта господарювання, що 
звi тує, або материнського пi дприємства суб' єкта господарювання, що звi тує. 
 
Суб' єкт господарювання є зв' язаним з Компанi єю, якщо виконується будь- яка з таких 
умов:  
- суб' єкт господарювання та суб' єкт господарювання, що звi тує, є членами 
однi єї групи ( а це означає, що кожне материнське пi дприємство, дочi рнє 
пi дприємство або дочi рнє пi дприємство пi д спi льним контролем є зв' язанi одне з 
одним);  
- один суб' єкт господарювання є асоцi йованим пi дприємством або спi льним 
пi дприємством i ншого суб' єкта господарювання ( або асоцi йованого пi дприємства чи 
спi льного пi дприємства члена групи, до якої належить i нший суб' єкт 
господарювання);  
- обидва суб' єкти господарювання є спi льними пi дприємствами однi єї третьої 
сторони;  
- один суб' єкт господарювання є спi льним пi дприємством третього суб' єкта 
господарювання, а i нший суб' єкт господарювання є асоцi йованим пi дприємством цього 
третього суб' єкта господарювання;  
- суб' єкт господарювання є програмою виплат по закi нченнi трудової дi яльностi 
працi вникi в або суб' єкта господарювання, що звi тує, або будь- якого суб' єкта 
господарювання, який є зв' язаним i з суб' єктом господарювання, що звi тує. Якщо 
суб' єкт господарювання, що звi тує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-
спонсори також є зв' язаними i з суб' єктом господарювання, що звi тує;  
- суб' єкт господарювання перебуває пi д контролем або спi льним контролем особи, 
визначеної в пунктi а);  
- особа, визначена в пунктi а) i), має значний вплив на суб' єкт господарювання 
або є членом провi дного управлi нського персоналу суб' єкта господарювання ( або 
материнського пi дприємства суб' єкта господарювання). 
 
Операцi я зi зв' язаною стороною - передача ресурсi в, послуг або зобов' язань мi ж 
суб' єктом господарювання, що звi тує, та зв' язаною стороною, незалежно вi д того, чи 
призначається цi на. 
 
Акцi онерами Компанi ї є: 
 
- КОЛОННАД ФI НАНС С. А Р. Л., юридична особа, заснована вi дповi дно до законодавства 
Великого Герцогства Люксембург, реєстрацi йний номер В 181305, зареєстрований офi с 
якої знаходиться за адресою: 20, рю Ежен Рюппер, L - 2453 Люксембург: 11 998 
( одинадцять тисяч дев' ятсот дев' яносто вi сi м) простих i менних акцi й загальною 
вартi стю 29 995 000 гривень ( двадцять дев' ять мi льйонi в дев' ятсот дев' яносто п' ять 
тисяч гривень), що складає 99,9833 вi дсоткi в статутного капi талу Товариства; 
- ФЕАРФЕКС ХОЛДI НГЗ I НК., юридична особа, заснована вi дповi дно до законодавства 
штату Коннектикут, реєстрацi йний номер 22-3670103, зареєстрований офi с якої 
знаходиться за адресою: 2850 Лейк Вi ста Драйв, офi с 150, м. Льюїсвi ль, штат Техас, 
75067, Сполученi штати Америки: 1 ( одна) проста i менна акцi я загальною вартi стю 2 
500 гривень ( двi тисячi п' ятсот гривень), що складає 0,0083 вi дсоткi в статутного 
капi талу Товариства; 
- ФЕАРФЕКС ФАЙНЕНШЛ ( ЮС) ЛЛС, юридична особа, заснована вi дповi дно до 
законодавства штату Делавер, реєстрацi йний номер 68-0542646, зареєстрований офi с 



якої знаходиться за адресою: 2850 Лейк Вi ста Драйв, офi с 150, м. Льюїсвi ль, штат 
Техас, 75067, Сполученi штати Америки: 1 ( одна) проста i менна акцi я загальною 
вартi стю 2 500 гривень ( двi тисячi п' ятсот гривень), що складає 0,0083 вi дсоткi в 
статутного капi талу Товариства. 
 
Органами управлi ння Компанi ї є Загальнi збори Акцi онерi в, Наглядова Рада, 
Генеральний директор. 
 
На загальних зборах акцi онерi в, що вi дбулися  28.04.2018 року посадовими особами 
Наглядової ради призначено: 
 
   - Член Наглядової Ради - Жан Клотьєр; 
    - Член Наглядової Ради - Петер Чакварi; 
    - Член Наглядової Ради - Петер Сi сар; 
    - Член Наглядової Ради - Габор Барна Ковач. 
 
 
Виконавчий орган - Генеральний директор ( одноосi бний) - Ярошевич Святослав 
Володимирович. 
 
Склад акцi онерi в Компанi ї у 2018 роцi не зазнав змi н.  
 
Перелi к зв' язаних сторi н визначається Компанi єю враховуючи сутнi сть вi дносин, а не 
лише юридичну форму.  
 
Протягом 2018 року зв' язаними сторонами Компанi ї були акцi онери Компанi ї та 
Генеральний директор Товариства.  
 
За 2018 рi к винагорода членам Наглядової ради не сплачувалась, Генеральному 
директору   Компанi ї виплачувалась заробi тна плата та премi я у розмi рi 1093,2 тис. 
грн. I нших виплат та операцi й з членами Наглядової ради та Генеральним директором 
Компанi ї у 2018 роцi не було. 
  
Що стосується провi дного управлi нського персоналу для цi лей розкриття i нформацi ї в 
фi нансовi й звi тностi, то враховуючи, що повноваження провi дного управлi нського 
персоналу суворо регламентуються внутрi шнi ми положеннями, затвердженими у 
вi дповi дностi до чинного законодавства, Наглядовою радою, Загальними зборами 
акцi онерi в; бюджети, в рамках яких провi дний управлi нський персонал приймає 
рi шення в частинi укладання угод, що вливатимуть на збi льшення/ зменшення ресурсi в 
Товариства, а також будь- якi вi дхилення вi д таких бюджетi в, повязанi i з 
проведенням, непередбачених бюджетом проектi в, затверджуються Наглядовою радою, 
провi дний управлi нський персонал не є суб' єктом для розкриття. 
 
6.17. Цi лi та управлi ння ризиками. 
 
На ринки країн, якi розвиваються, у тому числi України, впливають економi чнi, 
полi тичнi, соцi альнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вi дрi зняються вi д 
ризикi в країн i з бi льш розвинутими ринками. Як уже траплялося у минулому, фактичнi 
або очi куванi фi нансовi проблеми або збi льшення рi вня очi куваних ризикi в стосовно 
i нвестицi й в економi ку країн, якi розвиваються, можуть негативно вплинути на 
економi ку та i нвестицi йний клi мат в Українi. 
 
Закони та нормативнi акти, якi регулюють ведення господарської дi яльностi в 
Українi, продовжують зазнавати стрi мких змi н. Податкове, валютне та митне 
законодавство України може тлумачитись неоднозначно, а i ншi юридичнi та фi нансовi 
перешкоди лише додають свi й внесок до перелi ку проблем, якi стоять перед 
пi дприємствами, якi на разi проваджують свою дi яльнi сть в Українi. Майбутнi й 
напрям розвитку України великою мi рою залежить вi д економi чної, податкової та 
кредитно- монетарної полi тики уряду, законi в та нормативних актi в, якi приймаються, 
а також змi н полi тичної ситуацi ї в Українi. 
 
Щодо залежностi вi д законодавчих або економi чних обмежень в дi яльностi Компанi ї 
можна визначити аспекти безпосередньо пов' язанi i з змi нами чинного законодавства в 
галузi страхування, оподаткування, тощо. 
 
До позитивних перспектив, наприклад, можна вi днести нову редакцi ю Закону про 
страхування, яка передбачає реєстрацi ю страховикi в виключно у формi акцi онерного 
товариства, вводить класифi кацi ю галузей та видi в страхування вi дповi дно до 
європейських стандартi в, встановлює вимоги до платоспроможностi страховика 
( враховуючи якi сть активi в, системи управлi ння та розкриття i нформацi ї) та вимоги 
до власникi в i стотної участi та порядку набуття i стотної участi 



 у страховика. 
 
Також проект передбачає створення i нституту професi йних перестраховикi в, новi 
вимоги до корпоративного управлi ння страховика, приводить вимоги до дi яльностi 
страхових брокерi в у вi дповi днi сть до мi жнародних стандартi в та встановлює 
обов' язок страховика проходити щорi чний аудит у зовнi шнього аудитора. 
 
Новий Закон має врегулювати вi дносини мi ж страховими компанi ями та їхнi ми 
клi єнтами, а також надати змогу професi йним суб' єктам висловлювати свої побажання 
щодо державного регулювання ринку через саморегулятивнi органi зацi ї. 
 
Прийняття нової редакцi ї Закону дасть змогу залучити додатковий капi тал для 
розвитку страхового ринку України, змi цнити ринковi засади дi яльностi учасникi в 
страхового ринку, пi двищити якi сть страхових послуг, запобi гти неплатоспроможностi 
( банкрутству) страховикi в, удосконалити систему монi торингу за дi яльнi стю 
страховикi в та i нтегрувати страховий ринок до принципi в та стандартi в 
законодавства ЄС.  
 
Полi тика управлi ння ризиками. 
Управлi ння ризиками професi йної дi яльностi Компанi ї  засноване на принципах, 
основними i з яких є: 
1) Управлi ння ризиками є частиною процесу прийняття рi шень. Процес управлi ння 
ризиками допомагає особам, якi приймають рi шення, зробити усвi домлений вибi р, 
визначити прi оритети i вибрати найбi льш вi дповi днi заходи. 
2) Ризик менеджмент є невi д' ємною частиною бi знес- процесi в Компанi ї. Управлi ння 
ризиками i нтегрується з структурою управлi ння та є частиною бi знес- процесi в, як на 
оперативному та i на стратегi чному рi внi. 
3) Управлi ння ризиками має бути систематичним, структурованим та своєчасним. 
Процедури управлi ння ризиками повиннi бути сформованi та узгодженi для забезпечити 
ефективнi сть i достовi рнi сть результатi в. 
4) До складу портфеля ризикi в повиннi включатися тi льки тi з них, якi 
пi ддаються нейтралi зацi ї в процесi управлi ння, незалежно вi д їхньої об' єктивної чи 
суб' єктивної природи. Ризики некерованi, наприклад форс- мажорної групи, можна або 
i гнорувати, або передати зовнi шньому страховиковi або партнерам по бi знесу.  
5) Зниження небажаних наслi дкi в чи/ або ймовi рностi настання в першу чергу 
здi йснюється по вi дношенню до тих ризикi в, реалi зацi я яких вi дбувається з 
найбi льшою ймовi рнi стю i призводить до найбi льших втрат для Товариства. 
6) пi вставлення рi вня ризикi в, що приймаються з рi внем доходностi фi нансових 
операцi й та з фi нансовими можливостями Компанi ї. Очi куваний розмi р фi нансових 
втрат Компанi ї, що вi дповi дає тому чи i ншому рi вню ризику, повинен вi дповi дати тi й 
частцi капi талу, яка забезпечує внутрi шнє страхування ризикi в. 
7) Встановлення адресної вi дповi дальностi за управлi ння кожним ризиком. 
Процедури ризик- менеджменту вбудованi в бi знес- процеси i документообi г кожного 
функцi онального пi дроздi лу та прив' язанi до мi сць ( бi знес- процесами), де ризики 
виникають. 
8) Методологi я управлi ння ризиками повинна регулярно оновлюватися i 
вдосконалюватися з тим, щоб вi дображати досвi д Компанi ї , що постi йно 
накопичується та передову практику в галузi управлi ння ризиками. Методологi я 
управлi ння ризиками не повинна суперечити чинному законодавству України. 
9) Спi вставлення рi вня ризикi в, що приймаються з рi внем доходностi фi нансових 
операцi й та з фi нансовими можливостями Компанi ї. Очi куваний розмi р фi нансових 
втрат Компанi ї, що вi дповi дає тому чи i ншому рi вню ризику, повинен вi дповi дати тi й 
частцi капi талу, яка забезпечує внутрi шнє страхування ризикi в. 
10)  Рi внi в ризикi в i дотримання лi мi тi в. Полi тики i процедури управлi ння 
ризиками регулярно переглядаються з метою вi дображення змi н ринкових умов, 
продуктi в i послуг, що пропонуються, та провi дних практик. 
Генеральний директор Компанi ї несе загальну вi дповi дальнi сть за здi йснення нагляду 
за структурою управлi ння ризиками. Управлi нський персонал Компанi ї несе 
11) вi дповi дальнi сть за управлi ння ключовими ризиками, розробку та впровадження 
процедур управлi ння та контролю за ризиками, а також за затвердження договорi в 
страхування на значнi суми. 
12) Управлi ння ризиками у компанi ї здi йснюється вi дповi дно до системи управлi ння    
ризиками. 
 
Управлi ння ризиками в Компанi ї здi йснюється шляхом виконання таких основних задач:  
i дентифi кацi я та чисельна оцi нка операцi йних ризикi в, визначення шляхi в 
запобi гання; i дентифi кацi я ризикi в, пов' язаних зi структурою бi знес- процесi в, 
створення заходi в контролю;   чисельна оцi нка ризикi в, пов' язаних зi страховою 
дi яльнi стю ( андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик невиконання зобов' язань 
третьою стороною, тощо), врахування отриманої i нформацi ї при плануваннi ( вимоги до 
капi талу); i нформування керi вництва компанi ї про найбi льшi з i снуючих в компанi ї 



ризики та можливi шляхи запобi гання. Управлi ння ризиками базується на вимогах 
законодавства України та рекомендацi ях Європейської директиви щодо впровадження 
режиму Solvency II. При розрахунку чисельних характеристик компанi я приймає за 
основу моделi, впровадженi цi єю директивою, з врахуванням необхi дностi адаптацi ї 
значень окремих коефi цi єнтi в, що їх було адаптовано до умов страхування в ЄС, до 
об' єктивних умов України ( концентрацi я застрахованих об' єктi в, вi дсотковi ставки, 
ймовi рнi сть певних стихi йних лих тощо). 
 
Визначення та класифi кацi я ризикi в у страховика. 
 
Ризик - ймовi рна подi я, що може призвести до отримання непередбачуваних збиткi в 
або i ншим чином негативно вплинути на дi яльнi сть страховика i на його здатнi сть 
виконувати свої зобов' язання. 
 
Компанi єю контролюються наступнi класи ризикi в: 
Андерайтинговi ризики - ризики, пов' язанi i з укладанням договорi в страхування; 
 Ризик недостатностi резервi в ( збиткi в) - ризик неадекватностi страхових 
резервi в збиткi в майбутнi м зобов' язанням; 
 Ризик недостатностi премi й ( перевищення нетто- премi й) - ризик неадекватностi 
страхових тарифi в майбутнi м зобов' язанням; 
 Ризик недостатностi премi й ( перевищення витрат) - вi дповi днi сть фактичних 
витрат закладеним у бюджет. 
 Ризик катастроф - ризик, викликаний неточнi стю прогнозi в настання 
надзвичайних подi й та оцi нок їх наслi дкi в. 
 
Станом на 31.12.2018 року ймовi рнi сть настання андерайтингових ризикi в було 
оцi нено експертним шляхом i встановлено у межах: 
Ризик недостатностi резервi в ( збиткi в): вi д 10 до 30%; 
Ризик недостатностi премi й ( перевищення нетто- премi й): вi д 10% до 30%; 
Ризик недостатностi премi й ( перевищення витрат): вi д 10% до 30%; 
Ризик катастроф: вi д 0 до 10 %. 
 
Оскi льки в Українi помi рний клi мат та гарне географi чне мi сцезнаходження природнi 
катастрофи виникають дуже рi дко та мають не суттєвий вплив на фi нансовий стан 
Компанi ї, особливо враховуючи що Компанi я перестраховує катастрофi чнi ризики. 
 
Тест на адекватнi сть резерву незароблених премi й в цi лому по портфелю дав 
достатнi сть. Тому необхi дностi в додатковому капi талi для ризикi в недостатностi 
нетто- премi й та ризику перевищення витрат немає. У 2018 роцi Компанi я виконала 
план по збитковостi. Тi льки з двох видi в страхування : КАСКО та ДМС у Компанi ї є 
дефi цит страхового тарифу. 
Тест на достатнi сть резерву збиткi в на 31.12.2018 дав профi цит у 13,8 млн. грн. 
Тому у Компанi ї ризик недостатностi резервi в є низьким. 
 
 
Ринковi ризики - ризики, пов' язанi зi зовнi шнi м середовищем i ринками, на яких 
працює Компанi я, якi можуть призвести до змi ни ринкової вартостi фi нансових 
i нструментi в або змi ни в ринкових i ндикаторах, що можуть вплинути на величину 
активi в та/ або зобов' язань Страховика; 
 Ризик i нвестицi й в акцi ї - ризик, пов' язаний i з чутливi стю вартостi активi в, 
зобов' язань та фi нансових i нструментi в страховика до коливання ринкової вартостi 
акцi й; 
 Ризик процентної ставки - ризик, пов' язаний i з чутливi стю вартостi активi в 
та зобов' язань страховика до коливання вартостi позикових коштi в; 
 Валютний ризик - ризик, пов' язаний i з чутливi стю вартостi активi в та 
зобов' язань страховика до коливання курсi в обмi ну валют; 
 Ризик спреду - ризик, пов' язаний i з чутливi стю активi в та зобов' язань 
страховика до коливання рi зницi в доходностi мi ж облi гацi ями пi дприємств та 
державних облi гацi й України з тим самим ( або близьким) термi ном до погашення; 
 Майновий ризик - ризик, пов' язаний i з чутливi стю вартостi активi в та 
зобов' язань страховика до коливання ринкових цi н на нерухомi сть. 
 Ризик ринкової концентрацi ї - ризик, пов' язаний i з недостатньою 
диверсифi кованi стю портфеля активi в або у зв' язку зi значним впливом одного або 
кi лькох емi тентi в цi нних паперi в на стан активi в. 
 
Процентний ризик 
Компанi я зазнає впливу коливань ринкових процентних ставок на свi й фi нансовий стан 
та грошовi потоки. Процентна маржа може збi льшуватися в результатi таких змi н, але 
може i зменшуватися або призводити до збиткi в у разi виникнення несподi ваних змi н. 
Компанi я не має фi нансових активi в чи зобов' язань з плаваючими процентними 
ставками. 



 
Процентний ризик Компанi ї потенцi йно може виникнути лише стосовно його активi в, а 
саме щодо депозитi в у банках. Однак Компанi ї вважає ймовi рнi сть виникнення 
i стотного ризику незначною, оскi льки за всi ма депозитами встановлена фi ксована 
ставка вi дсотка, близька до ринкової. Станом на 31.12.2018 року i 31.12.2017 року 
середнi номi нальнi ставки вi дсоткi в, що нараховуються на активи Компанi ї були 
наступними: 
 
  Станом на 31.12.18 р. Станом на 31.12.17 р. 
За депозитами в банках    
В доларах США 0,86 1,14 
В Євро 1,4 1,1 
В гривнях 15,8 8,87 
 
Валютний ризик 
У Компанi ї виникає валютний ризик у зв' язку з операцi ями з i ноземними 
контрагентами. Валютою, що викликає цей ризик, є переважно долар США. 
Законодавство України обмежує можливостi Компанi ї хеджувати валютний ризик, тому 
Компанi я не хеджує свi й валютний ризик. Однак управлi нський персонал враховує 
валютний ризик при виборi валюти розрахункi в з перестраховиками та постачальниками 
товарi в i послуг. 
 
З метою зниження даного ризику Компанi я укладає договори перестрахування в валютах 
вi дповi дальностi за договорами страхування та здi йснює постi йний контроль за 
вi дповi днi стю валютних активi в та зобов' язань. 
 
Станом на 31.12.2018 року ймовi рнi сть настання ринкових ризикi в було оцi нено 
експертним шляхом i встановлено у межах: Валютний ризик: 10% до 30%; 
Оскi льки в Компанi ї активi в в валютi набагато бi льше нi ж в нацi ональнi й валютi, то 
девальвацi я гривнi позитивно впливає на фi нансовий стан Компанi ї. Ймовi рнi сть 
подальшої девальвацi ї доволi висока i має тенденцi ю до росту, виходячи з ситуацi ї 
на Сходi України та економi чної кризи. Слi д зауважити, що навi ть при змi цненнi 
нацi ональної валюти на 25%, у Компанi ї вистачить активi в, щоб покрити резерви та 
вона буде вi дповi дати нормативам. 
 
Нижче наведени порi вняльнi кi лькi снi даннi щодо ризику i ноземних валют Компанi ї у 
2018 та 2017 роках ( в тис. грн). 
 
Cтаном на 31.12.2018 року В грн. В дол. 
(1 дол. = 27,688264 
грн.) В євро  
(1 євро = 31,714138 
грн.) Всього 
Активи 138 865 63 827,5 61 783,1 264 475,6 
Грошовi кошти та їх еквi валенти 83 706,9 61 586,4 59 961,6 205 254,9 
Частка перестраховика в страхових резервах 6 914,4 208,0 68,7 7191,1 
I ншi оборотнi активи 50 796,5 79,8 1153,3 52029,6 
Пасиви 159 138,9 2 171,8 668,2 161 978,9 
Поточна кредиторська заборгованi сть за страховою дi яльнi стю 14127,9 0
 0 14 127,9 
Страховi резерви 127 798,2 2 161,3 668,2 130 627,7 
I ншi поточнi зобов' язання 17 212,8 10,5 0 17 223,3 
I ншi довгостроковi зобов' язання     
Вi дкрита балансова позицi я -20 273,9 61 655,7 61 114,9 102 496,7 
     
Станом на 31.12.2018 року послаблення долара на 10% посилення долара на 10%
 послаблення евро на 10% посилення евро на 10% 
Вплив на прибуток або збиток -6165,6 +6165,6 -6111,5 +6111,5 
Вплив на чистi активи, що припадають на учасникi в -6165,6 +6165,6 -
6111,5 +6111,5 
 
 
 
Cтаном на 31.12.2017 року В грн. В дол. 
(1 дол. = 28.067223 грн.) В євро  
(1 євро = 33.495424 грн.) Всього 
Активи 208 013,5 74 799,9 62 955,4 345 768,8 
Грошовi кошти та їх еквi валенти 67821,2 
 74699,9 
 62882,8 
 205 403,9 



Частка перестраховика в страхових резервах 100 784,3 0 97,6 100 881,9 
I ншi оборотнi активи 39 310,4 100 72,6 39 483,0 
Пасиви 253 889,4 932,2 17 497,8 272 319,4 
Поточна кредиторська заборгованi сть за страховою дi яльнi стю 13 157,2 0
 0 13 157,2 
Страховi резерви 236 163,5 932,2 17 497,8 254593,5 
I ншi поточнi зобов' язання 4568,7   4 568,7 
I ншi довгостроковi зобов' язання     
Вi дкрита балансова позицi я -45 875,9 +73867,7 +45 457,6 73 449,4 
     
Станом на 31.12.2017 року послаблення долара на 10% посилення долара на 10%
 послаблення евро на 10% посилення евро на 10% 
Вплив на прибуток або збиток -7386,8 +7386,8 -4545,8 +4545,8 
Вплив на чистi активи, що припадають на учасникi в -7386,8 +7386,8 -
4545,8 +4545,8 
 
322Кредитний ризик 
 
Компанi я приймає на себе кредитний ризик, що являє собою ризик потенцi йного 
зменшення вартостi внаслi док негативних змi н спроможностi позичальника погасити 
заборгованi сть. До основних сфер кредитного ризику Компанi ї вi дносяться такi: 
o грошовi кошти та їх еквi валенти; 
o депозити; 
o суми до отримання вi д власникi в страхових полi сi в; 
o суми до отримання вi д посередникi в; 
o частка перестраховикi в у страхових зобов' язаннях; 
o суми до отримання вi д перестраховикi в за виплатами, що були вже здi йсненi 
власникам страхових полi сi в. 
Максимальний рi вень кредитного ризику Компанi ї, як правило, вi дображається 
балансовою вартi стю фi нансових активi в та активi в, що виникають за договорами 
страхування, визнаних на звi тну дату. Вплив можливого згортання активi в i 
зобов' язань з метою зниження рi вня потенцi йного кредитного ризику є незначним. 
Компанi я здi йснює монi торинг рi вня ризику стосовно окремих власникi в страхових 
полi сi в та груп власникi в страхових полi сi в у рамках процесу кредитного контролю. 
У випадках i снування значного ризику щодо окремих власникi в страхових полi сi в або 
однорi дних груп власникi в страхових полi сi в проводиться фi нансовий аналi з. З метою 
зменшення ризику несплати власниками страхових полi сi в належних сум усi виданi 
полi си мi стять спецi альнi положення, згi дно з якими у разi несплати страхових 
внескi в у визначенi строки страховий полi с анулюється. Укладаючи страховi 
договори, якi не можуть бути анульованi, Компанi я має на метi отримання страхових 
премi й на момент початку дi ї страхового покриття. 
Всi посередники повиннi вi дповi дати мi нi мальним вимогам, встановленим на рi внi 
Компанi ї. Монi торинг кредитних рейтингi в посередникi в та i сторi ї їх платежi в 
проводиться на регулярнi й основi. 
Компанi я застосовує також полi тику управлi ння ризиком, що виникає у зв' язку з 
дi яльнi стю контрагентi в за договорами перестрахування. Компанi я оцi нює 
кредитоспроможнi сть усi х перестраховикi в шляхом вивчення загальнодоступної 
i нформацi ї щодо рейтингi в та проведення внутрi шнi х дослi джень. Регулярна оцi нка 
впливу невиконання зобов' язань перестраховиком та вi дповi дне управлi ння цим 
процесом здi йснюються у масштабi групи. 
Монi торинг рi вня кредитного ризику Компанi ї проводиться постi йно. 
 
Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента ( перестраховика, 
боржника та будь- якого дебi тора) виконати взятi на себе будь- якi договi рнi 
зобов' язання перед страховиком; 
 Ризик дефолту Страхувальника/ Перестрахувальника - ризик неспроможностi 
Страхувальника/ Перестрахувальника виконати взятi на себе будь- якi договi рнi 
зобов' язання перед Компанi ям; 
 Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi Перестраховика виконати 
взятi на себе будь- якi договi рнi зобов' язання перед Компанi ям; 
 Ризик дефолту банку - ризик неспроможностi банкi в виконати взятi на себе 
будь- якi договi рнi зобов' язання перед страховиком. 
 
Станом на 31.12.2018 року ймовi рнi сть настання ризикi в дефолту контрагенту було 
розраховано виходячи з рейтингу, який має дебi тор, i встановлено у межах: 
 
Ризик дефолту Страхувальника: вi д 0% до 10%; 
Ризик дефолту Перестраховика: вi д 0% до 10%; 
Ризик дефолту банкi в та i нших дебi торi в: вi д 10% до 30%; 
 



Завдяки чi тким регламентам по роботi з дебi торською заборгованi стю, ризик дефолту 
контролюється Компанi єю, та щодо нього здi йснюється заходи впливу, тому в нього 
невисокий вплив на фi нансовий стан Компанi ї.  
Також несуттєвими є ризик дефолту Перестраховика, оскi льки Компанi я перестраховує 
все у Перестраховикi в з кредитним рейтингом не меншим за А-,  i даний ризик 
знижений до мi нi муму. 
Через економi чну ситуацi ю та нестабi льнi сть нацi ональної валюти, фi нансова 
надi йнi сть деяких банкi в знизилась, що призвело до збi льшення значущостi ризику 
дефолту банкi в, але враховуючи пруденцi йний пi дхi д до вибору банкi в, додатковий 
капi тал в порi вняннi з минулим перi одом залишився на тому же рi внi. 
 
Управлi ння ризиками, що виникають у зв' язку i з страховою дi яльнi стю  
Цi ноутворення 
 
Компанi я встановлює премi ї на рi внi, що забезпечує перевищення суми отриманих 
премi й та отриманого i нвестицi йного доходу над загальною сумою збиткi в, витрат на 
врегулювання цих збиткi в, витрат на асистанс та затрат на управлi ння господарською 
дi яльнi стю. Премi ї за полi сами встановлюються ( цi ноутворення) i з застосуванням 
статистичного аналi зу на основi внутрi шнi х та зовнi шнi х i сторичних даних. 
Об' рунтованi сть цi ноутворення тестується з використанням методологi ї та ключових 
показникi в ефективностi по конкретних портфелях, на апрi орнi й основi ( наприклад, 
тестування прибутку).  
 
Фактори, що враховуються при цi ноутвореннi, вi дрi зняються за страховими продуктами 
i залежать вi д запропонованого покриття та виплат. Однак, як правило, вони 
включають: 
o очi куванi збитки за власниками страхових полi сi в та вi дповi днi очi куванi виплати 
i їх строки; 
o рi вень та характер мi нливостi, пов' язаної з очi куваними виплатами. Це включає 
аналi з статистичної i нформацi ї про збитки, а також врахування потенцi йних змi н 
судової практики, економi чного клi мату та демографi чних тенденцi й; 
o i ншi затрати на створення вi дповi дного продукту, такi як витрати на збут, 
маркетинг, адмi нi стрування полi сi в, асистанс, а також витрати на врегулювання 
збиткi в; 
o фi нансовi умови, що вi дображають вартi сть грошових коштi в у часi; 
o вимоги до капi талу та платоспроможностi;o плановi показники прибутковостi; 
o кон' юнктуру страхового ринку, зокрема цi ни на подi бнi продукти, встановленi 
конкурентами; 
 
Ризик перестрахування 
 
Компанi я передає страховi ризики у перестрахування з метою обмеження ризику 
збиткi в за рi зними договорами страхування, якi покривають i ндивi дуальний i 
портфельний ризики. Такi договори перестрахування розподi ляють ризик i мi нi мi зують 
вплив збиткi в. Частина ризикi в, що залишається за Компанi єю, залежить вi д оцi нки 
суми конкретного  ризику, але Компанi я обмежує ризик за будь- яким страховим 
полi сом сумою у розмi рi власного утримання згi дно вимог законодавства. 
За умовами договорi в перестрахування, перестраховик( и) погоджується вi дшкодувати 
суму, передану у перестрахування, у разi, якщо здi йснюється виплата страхових 
збиткi в. У той же час у Компанi ї залишається зобов' язання перед власниками 
страхових полi сi в за контрактом, переданим у перестрахування, у разi невиконання 
перестраховиком взятих на себе зобов' язань. 
При виборi перестраховика Компанi я бере до уваги його платоспроможнi сть. 
Платоспроможнi сть оцi нюється на основi вi дкритої i нформацi ї про рейтинги, а також 
шляхом внутрi шнi х дослi джень. 
 
Операцi йнi ризики - ризик фi нансових втрат страховика, що виникає через недолi ки 
управлi ння, процесi в оброблення i нформацi ї, контрольованостi, безперервностi 
роботи, надi йностi технологi й, а також помилки та несанкцi онованi дi ї персоналу; 
 Ризик персоналу - ризик фi нансових втрат Товариства, що виникає через 
помилки та несанкцi онованi дi ї персоналу; 
 I нформацi йний ризик - ризик фi нансових втрат страховика, що виникає в 
результатi недолi кi в надi йностi технологi й; 
 Органi зацi йний ризик - ризик фi нансових втрат страховика, що виникає через 
недолi ки управлi ння, недосконалi сть бi знес процесi в; 
 Правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових 
розглядi в. 
 
Ризики учасника фi нансової групи - ризик негативного впливу на фi нансовий стан 
страховика- учасника фi нансової групи, викликаний погi ршенням фi нансового стану 
i ншого учасника групи, до складу якої входить страховик; 



 
Ризик лi квi дностi - ризик неспроможностi страховика реалi зувати активи для 
погашення зобов' язань точно на момент настання строку погашення. 
 
Для управлi нського персоналу Компанi ї надзвичайно важливо, щоб строки виплат за 
активами вi дповi дали строкам виплат за зобов' язаннями, процентнi ставки по активах 
вi дповi дали процентним ставкам по зобов' язаннях, а якщо i снує будь- яка 
невi дповi днi сть, щоб вона була пi д контролем. 
 
Компанi я здi йснює управлi ння лi квi днi стю з метою забезпечення постi йної наявностi 
коштi в, необхi дних для виконання усi х зобов' язань у визначенi термi ни. Полi тика 
лi квi дностi розглядається i затверджується управлi нським персоналом. Як правило, 
Компанi я забезпечує наявнi сть достатнi х грошових коштi в на вимогу для оплати 
очi куваних операцi йних витрат на перi од до 3 мi сяцi в, включаючи обслуговування 
фi нансових зобов' язань; це  не поширюється на екстремальнi ситуацi ї, якi неможливо 
передбачити, такi як стихi йне лихо. 
Компанi я здi йснює постi йне планування руху грошових коштi в, розмi щує грошовi кошти 
на депозити з можливi стю оперативного зняття та зберi гає значну частину страхових 
резервi в в високолi квi дних активах. 
 
Репутацi йний ризик - ризик фi нансових втрат страховика, що виникає через недовi ру 
ринку до якостi послу Товариства. 
 
Системний ризик - ризик неплатоспроможностi одного або бi льше значних страховикi в 
на ринку, що може призвести до маркетингового ризику або ризику репутацi ї для 
i нших страховикi в ( МТСБУ); 
 
Станом на 31.12.2018 року ймовi рнi сть настання i нших ризикi в встановлено у межах: 
Ризик лi квi дностi: вi д 0% до 10%; 
Системний ризик: вi д 0% до 10%. 
У 2018 роцi суттєво зросла лi квi днi сть Компанi ї  в 1,7 разi в. 
Суттєвим є системний ризик,  але оскi льки на ринку ОСЦПВВНТЗ Компанi я займає  
0,1%, то навi ть банкрутство одного з основних учасникi в, призведе до втрат, якi 
знаходять в зонi ризик- апетиту Компанi ї.  В порi вняннi з попереднi м перi одом даний 
ризик залишився без змi н.   
 
Станом на 31.12.2018 року ймовi рнi сть настання операцi йних ризикi в було оцi нено 
експертним шляхом i встановлено у межах: 
Ризик персоналу:  вi д 10% до 30%; 
Правовий ризик: до 10%; 
I нформацi йний ризик: вi д 10% до 30%; 
Органi зацi йний ризик: вi д 10% до 30%; 
 
Треба зазначити, що всi операцi йнi ризики мають низький рi вень величини впливу, 
крi м ризику персоналу у якого вплив ризику середнi й, та середню ймовi рнi сть 
настання, крi м правового ризику, у якого ймовi рнi сть настання низька. Це 
обумовлено i снуванням  багатьох i нструкцi й та регламентi в, що зменшують людський 
фактор у бi знес- процесах Компанi ї. Також однi єю з причин низького впливу цього 
ризику є порi вняно високий рi вень автоматизацi ї бi знес- процесi в. Треба вi дмi тити, 
що у 2018 роцi зросла плиннi сть кадрi в, що призвело до росту впливу ризику 
персоналу. Слi д також вi дзначити, що з 2018 року Компанi я почала переходити на 
нову програму 1 С, яка бi льш вi дповi дає потребам фi нансового блоку та андерайтингу, 
але оскi льки не всi блоки ще доробленi, через це виникали затримки та незручностi 
в роботi. 
Станом на 31.12.2018 р. ризики, з якими стикається Компанi я знаходяться у межах 
Ризик- апетиту Компанi ї i не потребують вчинення Надзвичайних засобi в i з управлi ння 
ризиками.  
Перевi рка платоспроможностi Компанi ї надала позитивний результат i показала, що 
Компанi я має достатнi й запас платоспроможностi станом на 31.12.2018 року. 
Також станом на 31.12.2018 Компанi єю було проведено Тест на достатнi сть страхових 
резервi в ( результати наданi у виглядi окремого Звi ту), що показав достатнi сть 
резервi в Компанi ї для виконання майбутнi х зобов' язань та вi дсутнi сть необхi дностi 
у залученнi додаткового капi талу. 
Компанi єю було проведено Стрес- тестування згi дно вимог Розпорядження № 484 вi д 
13.02.2014. Нацi ональної комi сi ї, що здi йснює державне регулювання у сферi ринкi в 
фi нансових послуг ( результати наданi у виглядi окремого Звi ту), для визначення 
можливого впливу ризикi в на фi нансовий стан Компанi ї та завчасного їх 
попередження. 
Таким чином, станом на 31.12.2018 Компанi єю було вчинено всi х необхi дних заходi в 
для контролю за наявними ризиками та функцi онуванням системи ризик- менеджменту 
Компанi ї в майбутньому. 



 
7. I СТОТНI ОБЛI КОВI СУДЖЕННЯ, ОЦI НОЧНI ЗНАЧЕННЯ ТА ДОПУЩЕННЯ.  
 
Складання фi нансової звi тностi згi дно з МСФЗ вимагає вi д керi вництва формування 
суджень, оцi нок та припущень, якi впливають на застосування принципi в облi кової 
полi тики, на суми активi в та зобов' язань, доходi в та витрат, вi дображених у 
звi тностi. Фактичнi результати можуть вi дрi знятися вi д цих оцi нок. 
 
Оцi нки та покладенi в їх основу припущення постi йно переглядаються. Змi ни 
бухгалтерських оцi нок визнаються у тому перi одi, в якому вони вi дбуваються, а 
також в майбутнi х перi одах, якщо змi на стосується цих майбутнi х перi одi в. 
 
У процесi застосування облi кової полi тики Компанi ї керi вництво використовувало 
наступнi судження, що надають найбi льш i стотний вплив на суми, визнанi в 
фi нансовi й звi тностi: 
 
- на кi нець року, проаналi зувавши основнi засоби, нематерi альнi активи та i ншi 
вi дповi днi активи на предмет знецi нення, Компанi єю ознак знецi нення не 
встановлено; 
- справедлива вартi сть фi нансових активi в та зобов' язань, включена у фi нансову 
звi тнi сть являє собою суму, на яку може бути обмi няний i нструмент в результатi 
поточної угоди мi ж бажаючими здi йснити таку операцi ю сторонами, вi дмi нної вi д 
вимушеної продажу або лi квi дацi ї. Для визначення справедливої вартостi 
використовувались наступнi методи i допущення: справедлива вартi сть грошових 
коштi в та короткострокових депозитi в, торгової дебi торської та кредиторської 
заборгованостi, а також i нших короткострокових зобов' язань дорi внює їх балансовi й 
вартостi в основному з огляду на те, що цi i нструменти будуть погашенi в 
найближчому майбутньому; 
 
- податки. У вi дношеннi i нтерпретацi ї складного податкового законодавства, 
змi н у податковому законодавствi, а також сум i термi нi в отримання майбутнього 
оподатковуваного доходу i снує невизначенi сть. З урахуванням змi н податкового 
законодавства, довгострокового характеру i складностi наявних договi рних вi дносин, 
рi зниця, яка виникає мi ж фактичними результатами i прийнятими допущеннями, або 
майбутнi змi ни таких припущень можуть спричинити за собою майбутнi коригування вже 
вi дображених у звi тностi сум витрат з податку на прибуток; 
 
- резерв збиткi в, якi виникли, але не заявленi, Компанi я оцi нює за допомогою 
актуарних методi в. Такi методи передбачають екстраполяцi ю сплачених та понесених 
збиткi в, середньої суми витрат за одним збитком та фактичної кi лькостi збиткi в на 
рi чнi й основi шляхом аналi зу динамi ки розвитку збиткi в у попереднi х роках та 
визначення коефi цi єнтi в очi куваних збиткi в; 
- показники гi перi нфляцi ї. 
Офi цi йнi данi Державної служби статистики України свi дчать про те, що кумулятивний 
рi вень i нфляцi ї за трирi чний перi од, включаючи 2016, 2017 та 2018 роки, склав 
40,32%. 
 
Згi дно з МСБО 29 " Фi нансова звi тнi сть в умовах гi перi нфляцi ї економi ки" передумови 
для виникнення питання необхi дностi проведення перерахунку фi нансової звi тностi за 
2018 рi к вi дсутнi. 
 
8. ПОЯСНЕННЯ СУТТЄВИХ СТАТЕЙ БАЛАНСУ ( ЗВI ТУ ПРО ФI НАНСОВИЙ СТАН), ЗВI ТУ ПРО 
ФI НАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ( ЗВI ТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХI Д), ЗВI ТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТI В, ЗА 
РI К, ЩО ЗАКI НЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ, ЗВI ТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПI ТАЛ ЗА 2018 РI К.  
 
В цих Примi тках Компанi я  розкриває i нформацi ю щодо суттєвих елементi в фi нансової 
звi тностi з метою надання споживачам i нформацi ї про фi нансовий стан, фi нансовi 
результати i змi ни щодо фi нансового становища для прийняття економi чних рi шень.  
 
8.1. Основнi засоби та нематерi альнi активи  
 
 Основнi засоби та нематерi альнi активи на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 
2017 року  представленi  таким чином: 
 
Тис. грн 
 Офi сне обладнання, тис. грн. Меблi, 
тис. грн. Малоцi ннi необоротнi матерi альнi активи, тис. грн. Нематерi альнi 
активи, тис. грн. Разом, 
тис. грн. 
Первi сна вартi сть на 01.01.2017 р. 2 089 323 0 414 2 826 
Надходження за 2017 220 18 39 52 329 



Внутрi шнi перемi щення 0 0 0 0 0 
вибуття 0 0 0 0 0 
Первi сна вартi сть на 31.12.2017 р. 
 2 309 341 39 466 3 155 
Нарахований знос у 2017 роцi 322 5 39 138 504 
Накопичений знос  на 31.12.2017 р.  
 1 987 314 39 150 2 490 
Чиста балансова вартi сть на 31.12.2017 р. 
 322 27 0 316 665 
Первi сна вартi сть на 01.01. 2018 р. 2 309 341 39 466 3 155 
надходження 301 34 76 1594 
 2005 
Внутрi шнi перемi щення 0 0 0 0 0 
Вибуття 0 0 0 0 0 
Первi сна вартi сть на 31.12.2018 р. 
 2 610 375 115 2 060 5 160 
Нарахований знос у 2018 роцi 172 11 76 222 480 
Накопичений знос  на 31.12.2018 р. 2 159 325 115 371 2970 
Чиста балансова вартi сть на 31.12.2018 р. 451 50 0 1689 2190 
 
8.2. Залишок коштi в у централi зованих страхових резервних фондах 
Вi дображенi кошти у централi зованих страхових резервних фондах, зокрема, якi 
перебувають в управлi ннi Моторно- транспортного страхового бюро України, але якi 
належать Компанi ї. 
Тис грн 
 31.12.2018 31.12.2017 
 Вартi сть придбання Справедлива вартi сть Вартi сть придбання
 Справедлива вартi сть 
Залишок  коштi в  у централi зованих резервних  фондах МТСБУ   
5 116 
  
5 116  
5 250  
5 250 
 
Моторне ( транспортне) страхове бюро України ( МТСБУ) було створено Державною 
комi сi єю з регулювання ринкi в фi нансових послуг України i дi є як офi цi йний гарант 
вi дшкодування українськими страховими компанi ями бенефi цi арi ям у Європi шкоди, 
завданої третi м особам, за договорами обов' язкового страхування цивi льно- правової 
вi дповi дальностi власникi в автотранспортних засобi в. Фонд страхових гарантi й 
гарантує виплати МТСБУ у випадку заподi яння шкоди майну потерпi лих, фонд захисту 
постраждалих - виплати МТСБУ у випадку заподi яння шкоди життю i здоров' ю 
потерпi лих.  
 
Кошти страховикi в розмi щуються на депозитних рахунках у банках. На такi гарантi йнi 
депозити нараховуються проценти, i всi вони розмi щенi у вi тчизняних банках. 
Управлi ння якими вi д i менi Компанi ї здi йснює МТСБУ. Згi дно i з Законом України " Про 
обов' язкове страхування цивi льно- правової вi дповi дальностi власникi в наземних 
транспортних засобi в" вi д 1 липня 2004 р., внески страхових компанi й до резервних 
фондi в МТСБУ повертаються страховим компанi ям пi сля закi нчення перi оду, протягом 
якого вони можуть бути використанi МТСБУ для покриття збиткi в у випадку 
невиконання зобов' язань страховиком, що видав полi с. Зазначенi гарантi йнi депозити 
та i ншi кошти централi зоi вних фондi в будуть поверненi Компанi ї, коли в обi гу не 
буде полi сi в, за якими можуть виникнути збитки. 
 
8.3. Вi дстроченi податковi активи i зобов' язання 
 
Станом на 31.12.2018 р. Компанi я оцi нює вi дстроченi податковi активи у розмi рi 
752,5 тис. грн та вi дстроченi податковi зобов' язання рi вними нулю. Базою для 
нарахування вi дстрочених податкових активi в у 2018 роцi є забезпечення витрат пi д 
аудит у розмi рi 427 тис. грн., забезпечення пi д коригування перестрахової премi ї за 
результатами року у розмi рi 3 654 тис. грн, забезпечення витрат страховi 
посередники у розмi рi 100 тис. грн. 
 
Станом на 31.12.2017 р. Компанi я визнавала вi дстроченi податковi активи та 
зобов' язання рi вними нулю. 
 
8.4. Вi дстроченi аквi зицi йнi витрати  
 
Компанi я розраховує вi дкладенi аквi зицi йнi витрати, що були сплаченi, але не 
повнi стю понесенi по кожному чинному на звi тну дату договору ( полi су) страхування, 



вi дповi дно як i частина премi ї, яка на цю звi тну дату ще не була зароблена за 
методом 1/365.  
Зазначенi витрати представленi у фi нансовi й звi тностi в наступних сумах: 
Тис. грн 
 
 31.12.2018  31.12.2017 
Вi дстроченi аквi зицi йнi втрати 15 156 18 303 
8.5. Запаси 
Запаси Компанi ї представленi малоцi нними швидкозношувальними предметами, 
канцелярським приладдям, матерi алами виробничого призначення, i ншими матерi алами 
i нформацi йно- рекламного призначення, вартi сть яких становить на 31.12.2018   - 146 
тис. грн. 
Станом на 31.12.2016 року запаси Компанi ї були представленi тими ж категорi ями 
вартi стю  165  тис. грн. 
8.6. Грошовi кошти та їх еквi валенти 
 
Грошовi кошти та їх еквi валенти - це грошi на поточних рахунках у банках, якi 
можуть бути вi льно використанi для поточних операцi й, а також грошовi кошти в 
дорозi, еквi валенти грошей. У цi й статтi Компанi єю наводяться кошти в нацi ональнi й 
та i ноземнi й валютах. 
 
Депозити, що включенi до грошових коштi в та їх еквi валентi в, представленi вкладами 
з початковими строками виплат до 90 днi в. 
 
Грошовi кошти та їх еквi валенти станом на 31.12.2018 року становлять 205 258 тис. 
грн., станом на 31.12.2017 року становили 205 404 тис. грн., i представленi: 
 
Короткостроковi депозити в банках  
 
 
Валюта За рi к, що закi нчився 31.12.18 р. ( тис. грн.) За рi к, що закi нчився 
31.12.17 р. ( тис. грн.) 
UAH  76 000 54 500 
USD  56 069 56 836 
EUR  26 957 28 471 
Всього  159 026 139 807 
 
 
  
 
 
Грошовi кошти на поточних рахунках       тис. грн 
Валюта За рi к, що закi нчився 31.12.18 р За рi к, що закi нчився 31.12.17 р.  
UAH  7 707 13 321 
USD  5 517 17 864 
EUR  33 005 34 412 
Всього  46 229 65 597 
 
Нижче у таблицi подано зведену i нформацi ю щодо депозитi в в банках за кредитною 
якi стю на основi рейтингi в за нацi ональною шкалою. 
 
тис. грн. 
 31.12.2018 р.  31.12.2017 р.  
Не простроченi i не знецi ненi:   
- рейтинг uaA- та вище 159 026 139 807 
- рейтинг uaBBB   
- рейтинг uaBB   
не мають рейтинг за нацi ональною шкалою   
 
Всього депозитi в в банках  159 026 139 807 
 
Протягом 2018 року процентна ставка за банкi вськими депозитами в гривнях складала 
5% -18,5% рi чних в залежностi вi д дати розмi щення та погашення депозитi в. 
Процентна ставка за валютними депозитами складала 0,01%-3,3%. 
 
8.8. Дебi торська заборгованi сть та i ншi поточнi зобов' язання 
 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокi в дебi торська заборгованi сть за розрахунками 
та i нша дебi торська заборгованi сть представлена наступними видами заборгованостей:  
 



                                                                                                                    
   тис. грн. 
 31.12.2018 31.12.2017 
Дебi торська заборгованi сть за страховою дi яльнi стю 41 601 35 818 
- Резерв кредитних збиткi в (43) (333) 
Чиста дебi торська заборгованi сть за страховою дi яльнi стю 41 558 35 485 
У т. ч. пов' язаних сторi н 0 0 
Дебi торська заборгованi сть за нарахованими доходами 1 295 863 
Дебi торська заборгованi сть за розрахунками: 
- бюджетом  
- за виданими авансами  
63 
0  
35 
0 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть 6092 2935 
У т. ч. пов' язаних сторi н 0 0 
 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть мi стить заборгованi сть перестраховикi в за 
страховими виплатами у розмi рi 4 525 тис. грн. 
 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокi в кредиторська заборгованi сть за розрахунками 
та i нша кредиторська заборгованi сть представлена наступними видами 
заборгованостей:  
 
                                                                                                                             
тис. грн. 
 31.12.2018 31.12.2017 
Поточна заборгованi сть  за розрахунками з бюджетом:   2 442 808 
з податку на прибуток 2 419 808 
Поточна  кредиторська заборгованi сть за страховою дi яльнi стю 14 128 13 
157 
Поточна кредиторська заборгованi сть за одержаними авансами 6 289 578 
У т. ч.  пов' язаним особам:  0 
I нша поточна кредиторська заборгованi сть, всього 18 445 
У т. ч.  пов' язаним  особам 0 0 
8.9. Поточнi забезпечення  
 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокi в поточнi забезпечення представленi наступним 
чином:  
 
    тис. грн. 
 31.12.2018 31.12.2017 
Забезпечення витрат на персонал у т. ч: 4 108 2 317 
Резерв невикористаних вi дпусток 1 308 1 117 
Резерв на виплату премi й та бонусi в працi вникам 2 800 1 200 
I ншi забезпечення, в т. ч.: 4 181 420 
Додатковi резерви згi дно з МСФЗ 0 0 
Забезпечення витрат пi д аудит 427 420 
Забезпечення пi д коригування перестрахової премi ї за результатами року 3 654 0 
Забезпечення витрат страховi посередники 100 0 
 
 
 
8.10. Зареєстрований капi тал  
 
I нформацi я щодо зареєстрованого ( статутного) капi талу Компанi ї викладена в 6.4, та 
в  розд. 3 цих Примi ток. 
 
      Зареєстрований  капi тал станом на 31 грудня 2018 року та 31.12.2017 року 
представлений таким чином: 
 
 31.12.2018 31.12.2017 
 Кi лькi сть акцi й Частка,% Сума, грн Кi лькi сть акцi й Частка,% Сума, 
грн 
КОЛОННАД ФI НАНС С. А., (Colonnade Finance SARL) юридична особа, заснована 
вi дповi дно до законодавства Великого Герцогства Люксембург, реєстрацi йний номер  В 
181305, зареєстрований офi с якої знаходиться за адресою: 20, рю Ежен Рюппер, - 
2453 Люксембург  
 
11998  



 
 
 
 
 
99,9833  
 
 
 
 
 
29 995 000  
 
11998  
 
 
 
 
 
99,9833  
 
 
 
 
 
8 098 650 
ФЕАРФЕКС ХОЛДI НГС I НК.( Fairfax Holdings Inc), юридична особа, заснована 
вi дповi дно до законодавства штату Коннектикут, реєстрацi йний номер 22-3670103, 
зареєстрований офi с якої знаходиться  за адресою: 2850 Лейк Вi ста Драйв, офi с 150, 
м. Льюїсвi ль, штат Техас, 75067, Сполученi штати Америки 1 0,0083 2 500
 1 0,0083 675 
ФЕАРФЕКС ФАЙНЕНШНЛ ( ЮС( ЛЛС)( Fairfax Financial ( США) LLC), юридична особа, 
заснована вi дповi дно до законодавства штату Делавер, реєстрацi йний номер 68-
0542646, зареєстрований офi с якої знаходиться  за адресою: 2850 Лейк Вi ста Драйв, 
офi с 150, м. Льюїсвi ль, штат Техас, 75067, Сполученi штати Америки 1
 0,0083 2 500 1 0,0083 675 
Всього: 12 000  
100  
30 000 000 12 000 100 8 100 000 
       
   
Зареєстрований  i повнi стю сплачений статутний капi тал Компанi ї на 31.12.2018 року 
складає  
 30 000  тис. грн. i складається з 12 000 простих акцi й  номi нальною вартi стю 2 
500 грн. за 1 акцi ю. 
 
Усi акцi ї мають рi внi права голосу, права на отримання дивi дендi в та повернення 
капi талу. 
 
 
8.11. Резервний капi тал  
 
I нформацi я щодо формування резервного капi талу Компанi ї наведена в п.6.4 цих 
Примi ток. 
 
У статтi резервний капi тал наводиться сума резервi в, створених вi дповi дно до 
чинного законодавства або установчих документi в за рахунок нерозподi леного 
прибутку Компанi ї. 
 
Розмi р резервного капi талу станом на 31.12.2018 року становить 2 808 тис. грн., 
станом на 31.12.2017 року становив 2 808 тис. грн. 
 
 
8.12. Нерозподi лений прибуток 
                                                                                                                                                            
тис. грн. 
  31.12.2018 31.12.2017 
Загальна сума нерозподi леного прибутку 93 040 86 440 
 За 2018 р. За 2017 р. 
Чистий прибуток за перi од 28 179 -5 345 



Збi льшення суми нерозподi леного прибутку за рахунок перерахунку i нших резервi в 
( резерв коливання збитковостi) у складi власного капi талу 320 0 
 За 2018 р. За 2017 р. 
Виплачено дивi дендi в 0 79 516 
Направлено на збi льшення статутного фонду 21 900 0 
 
Збi льшення нерозподi леного прибутку на 31.12.2018 на 6 599 тис. грн. вi дбулося за 
рахунок заробленого чистого прибутку за 2018 рi к у розмi рi 28 179 тис. грн та   
перерахунку i нших резервi в ( резерв коливання збитковостi за обов' язковим 
страхуванням цивi льно- правової  вi дповi дальностi власникi в  наземних транспортних 
засобi в), що облi ковуються  у складi власного капi талу - на 320 тис грн. Зменшення 
нерозподi леного прибутку визване направленням його частини у розмi рi 21 900 
тис. грн. на збi льшення статутного фонду Компанi ї згi дно рi шення акцi онерi в 
Компанi ї. 
 
8.13. I ншi резерви 
 
У статтi i ншi резерви наведена i нформацi я щодо резерву коливання збитковостi. 
Вi дповi дно до законодавства України, страховики, якi здi йснюють обов' язкове 
страхування цивi льної вi дповi дальностi власникi в транспортних засобi в зобов' язанi 
формувати резер. в коливання збитковостi. Так як за принципами МСФЗ даний резерв не 
визнається як страхове зобов' язання, то вi н представлений у звi тностi в складi 
i нших резервi в. 
 
Розмi р резерву коливання збитковостi станом на 31.12.2017 р. становить 0 тис. 
грн., станом на 31.12.2017 р. становив 320 тис. грн. 
 
8.14. Регуляторнi вимоги  
 
Компанi я зобов' язана дотримуватись показникi в достатностi капi талу, визначених 
регуляторними вимогами. Закон України " Про страхування" та i ншi нормативнi акти 
мi стять такi вимоги: 
 
- Товариство повинне створити гарантi йний фонд, що складається з резервного 
капi талу, додаткового оплачуваного капi талу та нерозподi леного прибутку. Станом на 
31.12.2018 р. гарантi йний фонд Компанi ї становить 95 847 тис. грн., на 31.12.2016 
р. - 89 248 тис. грн.; 
- Мi нi мальна сума статутного капi талу повинна бути еквi валентною 1 000 тис. 
Євро за курсом обмi ну, встановленим НБУ на дату реєстрацi ї;  
- Чистi активи Товариства мають перевищувати статутний капi тал. 
Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року Компанi я виконувала 
зазначенi вище вимоги. 
 
" Згi дно з Постановою КМУ № 913 вi д 07.12.2016 р. " Про затвердження 
Лi цензi йних умов провадження господарської дi яльностi з надання фi нансових послуг 
( крi м професi йної дi яльностi на ринку цi нних паперi в), а саме п. 60, страховики, 
якi мають лi цензi ю на обов' язкове страхування цивi льно- правової вi дповi дальностi 
власникi в наземних транспортних засобi в, зобов' язанi окрi м зазначеного вище, 
дотримуватися умов забезпечення платоспроможностi, а також на будь- яку дату пi сля 
отримання лi цензi ї мати перевищення фактичного запасу платоспроможностi ( нетто-
активi в) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi не менше нi ж на 
25 вi дсоткi в, але не менше 1 млн. євро за офi цi йним валютним курсом на дату 
розрахунку зазначених показникi в. 
 
Станом на 31 грудня 2018 року Компанi я дотримується умов забезпечення 
платоспроможностi. Нормативний запас платоспроможностi становить 42 935,8 тис. грн, 
фактичний запас платоспроможностi ( нетто- активi в) - 124 158,4 тис. грн, перевищення 
фактичного запасу платоспроможностi над розрахунковим становить 81 222,6 тис. 
грн., що в свою чергу становить 89 вi дсоткi в i є еквi валентом  2,6 млн Євро. 
 
Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року Компанi я виконує зазначену 
вище вимогу. 
  
Станом на 31 грудня 2018 року Компанi я дотримується вимог Положення про 
обов' язковi критерi ї i нормативи достатностi капi талу та платоспроможностi, 
лi квi дностi, прибутковостi, якостi активi в та ризиковостi операцi й страховика 
затвердженого розпорядженням №850 вi д 07.06.2018. 
 
 Норматив платоспроможностi та достатностi капi талу на 31.12.2018 становить 
274 645 тис. грн, що має бути не меншим за нормативний обсяг активi в - 174 
859,6 тис. грн. 



 
Розрахунок нормативного обсягу активi в       ( тис грн) 
Зобовязання  З 161 978,9 
Показник К  30 000 
коефi цi єнт показника К на 31.12.2018   30% 
Нормативний обсяг активi в при розрахунку за формулою З+К   170 978,9 
 Нормативний запас платоспроможностi НЗП 42 935,8 
коефi цi єент для НЗП на 31.12.2018   30% 
Нормативний обсяг активi в при розрахунку за формулою З+НЗП   174 859,6 
Нормативний обсяг активi в ( найбi льша i з величин)    174 859,6 
 
Виконання нормативу платоспроможностi та достатностi капi талу   ( тис. грн) 
Грошовi кошти на поточному рахунку  46 229,2 
Банкi вськi вклади 159 025,7 
Готi вка в касi 3 
Права вимоги до перестраховикi в 7190,1 
Залишок коштi в у централi зованих страхових резервних фондах 5115,8 
Непрострочена дебi торська заборгованi сть за укладеними договорами страхування та 
перестрахування 40 637,3 
Дебi торська заборгованi сть, що виникла внаслi док розмi щення грошових коштi в 
страховика в гарантi йних фондах асистанських компанi й, в обсязi не бi льше 3% 
загального обсягу нормативу платоспроможностi та достатностi капi талу  1 288,1 
Всього прийнятнi активи 259 489,2 
Вi дстроченi аквi зацi йнi витрати 15 155,8 
Всього 274 645,0 
  
Компанi я дотримується нормативу платоспроможностi та достатностi капi талу станом 
на 31.12.2018, та виконує його за рахунок низькоризикових активi в - коштi в на 
поточних рахунках та банкi вських вкладах, що становлять 205 255 тис грн.  
 
 Норматив ризиковостi операцi й станом на 31.12.2018 року становить 158 091,7 
тис. грн, що має бути не меншим величини страхових резервi в, що становлять 130 
627,7 тис. грн. Компанi я дотримується нормативу ризиковостi операцi й станом на 
31.12.2018. 
 
Виконання нормативу ризиковостi операцi й ( тис грн)  
Грошовi кошти на поточному рахунку  39188 
Банкi вськi вклади 91 439 
Готi вка в касi 3 
Права вимоги до перестраховикi в 7190,1 
Залишок коштi в у централi зованих страхових резервних фондах 5115,8 
Всього прийнятнi активи для нормативу ризиковостi 142 935,9 
Вi дстроченi аквi зацi йнi витрати 15 155,8 
Всього 158 091,7 
 
 
Норматив якостi активi в станом на 31.12.2018 року становить 135 742,8 тис. грн, що 
має бути не  менше 40 вi дсоткi в страхових резервi в - 52 251,1 тис. грн. Компанi я 
дотримується нормативу якостi активi в станом на 31.12.2018.  
 
Виконання нормативу якостi активi в ( тис грн) 
Грошовi кошти на поточному рахунку  39188 
Банкi вськi вклади 91439 
Залишок коштi в у централi зованих страхових резервних фондах 5115,8 
Всього низькоризиковi активи  135 742,8 
 
 
 
8.15. Страховi резерви 
I нформацi я щодо формування, класифi кацi ї та порядку представлення в фi нансовi й 
звi тностi  страхових резервi в наведена в п. 6.6 цих Примi ток. 
 
Для цi лей розкриття i нформацi ї щодо страхових резервi в Компанi я зазначає, що всi 
страховi резерви сформованi в гривнi, зобов' язання сторi н за договором страхування 
теж вираженi в гривнi.  
 
 
 
 
 
Резерви довгострокових зобов' язань ( технi чнi резерви): 



           Тис. грн 
 31.12.2018 31.12.2017 
Резерв незароблених премi й: 97 747 92 866 
Резерв збиткi в: 32 881 161 728 
- Резерв заявлених, але не виплачених збиткi в 20 844 156 244 
- Резерв збиткi в, що вi дбулися, але не заявленi 12 037 5 484 
Разом: 130 628 254 594 
 
В наслi док страхового випадку за договором страхуванн з ТОВ " БI ОФАРМА-I НВЕСТ" 
№COM0036072  - пожежi, що був заявлений 26.09.2017, за даними попередньої оцi нки 
було сформовано резерв заявлених збиткi в  у розмi рi 100 млн. грн., за яким частка 
перестраховика- нерезидента становить 92,2 млн. грн.,  власне утримання - 7,8 
млн. грн.  Даний страховий випадок призвi в до значного збi льшення резерву заявлений 
збиткi в та вi дповi дно частки перестраховика у цьому резервi. 
 Значне зменшення резерву заявлених збиткi в станом на 31.12.2018 у порi вняннi з 
31.12.2017 сприинено виплатою цього збитку. 
8.16. Частка перестраховика у страхових резервах 
Компанi я передає страховi ризики у перестрахування з метою обмеження ризику 
виникнення збиткi в у зв' язку i з страховою дi яльнi стю. Для цього Компанi я укладає 
договори перестрахування. 
 
За умовами договорi в перестрахування, перестраховик погоджується вi дшкодувати 
суму, передану у перестрахування, у разi, якщо здi йснюється виплата страхових 
збиткi в. У той же час у Компанi ї залишається зобов' язання перед власниками 
страхових полi сi в за контрактом, переданим у перестрахування, у разi невиконання 
перестраховиком взятих на себе зобов' язань. 
 
Компанi я наводить визначену та оцi нену суму частки перестраховикi в у страхових 
резервах кожного виду вi дповi дно до вимог чинного законодавства, зокрема в резервi 
незароблених премi й i в резервi заявлених, але не виплачених збиткi в (RBNS). 
 
Частка перестраховикi в у резервi незароблених премi й визначається у порядку, за 
яким формується величина резерву незароблених премi й за такими видами страхування, 
з урахуванням дати вступу в дi ю договору перестрахування. При розрахунку беруться 
до уваги частки страхових платежi в належних до сплати згi дно укладених договорi в 
перестрахування. 
 
Частка перестраховикi в у резервi збиткi в, якi заявленi, але не виплаченi 
розраховується вi дповi дно до умов договорi в перестрахування. Перевi рка на повноту 
даних в бухгалтерському облi ку про частки перестраховикi в у резервах заявлених 
збиткi в вi дбувається один раз у квартал станом на останню дату звi тного кварталу. 
 
Частка перестраховика у страхових резервах, в тис. грн., в: 31.12.2018
 31.12.2017 
- резервi незароблених премi й 7 170 1 222 
- резервi заявлених, але не виплачених збиткi в 20 99 660 
Всього: 7 190 100 882 
 
З метою представлення в фi нансовi й звi тностi обсяг страхових зобов' язань 
перестраховика визначається вi дповi дно до оцi нок, визначених в п.6.6 Примi ток. 
Значне зменшення частки перестраховикi в у резервi заявлених, але не виплачених 
збиткi в зумовлене виплатою великого збитку ТОВ " БI ОФАРМА-I НВЕСТ", у розмi рi 94 391 
тис. грн. за яким частка перестраховика- нерезидента становить 87 696 тис. грн. 
8.17. Валова сума отриманих доходi в вi д операцi йної дi яльностi 
Валова сума отриманих доходi в протягом 2018 та 2017 рр. представлена таким чином: 
                                                                                                                                                  
тис. грн. 
 2018 2017 
Дохi д вi д реалi зацi ї послуг зi страхування ( заробленi страховi платежi) 200 
991 156 334 
Суми, повернутi вi д реалi зацi ї регресних вимог та i ншi  операцi йнi доходи 6 899
 6 476 
Всього: 207 890 162 810 
 
8.18. Розкриття i нформацi ї про суми курсових рi зниць, визнаних у прибутку ( збитку) 
I нформацi я стосовно курсових суми рi зниць, визнаних у прибутку ( збитку) 
представлена таким чином: 
                                                                                                                             
тис. грн. 
 2018 2017 
Суми курсових рi зниць, визнаних у прибутку та збитку нетто, у тому числi:   



Дохi д вi д операцi йних курсових рi зниць 21 271 20 917 
Витрати вi д операцi йних курсових рi зниць 23 974 13 275 
Суми чистих курсових рi зниць, визнаних в i ншому сукупному прибутку та накопиченi у 
статтях власного капi талу 0 0 
 
8.19. Доходи вi д i нвестування коштi в страхових резервi в 
Фi нансовi доходи вi д i нвестування коштi в страхових резервi в представленi наступним 
чином: 
тис. грн. 
 2018 2017 
Доходи вi д i нвестування коштi в страхових резервi в  отримувалися як процентнi 
доходи вi д розмi щення коштi в на депозитних рахунках 8 478 5 658 
 
8.20. Собi вартi сть реалi зованих послуг 
Здi йснення страхових виплат i виплата страхового вi дшкодування здi йснюється 
Компанi єю згi дно з договорами страхування або законодавством на пi дставi заяви 
страхувальника ( його правонаступника або третi х осi б, визначених умовами 
страхування) i страхового акта ( аварi йного сертифi ката), який складається 
страховиком або уповноваженою ним особою ( аварi йним комi саром) у формi, що 
визначається страховиком. 
 
Аналi тичний облi к страхових виплат i виплата страхового вi дшкодування здi йснюється 
за кожною претензi єю в межах кожного виду страхування.  
 
Страховi виплати за видах страхування за 2018-2017 роки представленi наступним 
чином: 
Тис. грн 
Види страхування 2018 2017  
Страхування вi д нещасних випадкi в 1 000 52 
Медичне страхування ( безперервне страхування здоров' я) 31 025 2 099 
Страхування наземного транспорту ( крi м залi зничного) 53 506 
 65 683 
Страхування вантажi в та багажу ( вантажобагажу) 16 058 2 122 
Страхування вi д вогневих ризикi в та ризикi в стихi йних явищ 105 392 561 
Страхування майна (i ншого, нi ж передбачено графами 7 - 12) 451 0 
Страхування цивi льної вi дповi дальностi власникi в наземного транспорту ( включаючи 
вi дповi дальнi сть перевi зника) 789 377 
Страхування вi дповi дальностi перед третi ми особами (i ншої, нi ж передбачена графами 
14 - 16) 9 50 
Страхування фi нансових ризикi в 0 739 
Страхування цивi льної вi дповi дальностi власникi в транспортних засобi в ( за 
звичайними договорами) 4 231 3 519 
   
Всього: 212 461 75 202 
 
 
Найбi льшi страховi виплати протягом 2018 року: 
 
Страхування вi д вогневих ризикi в та ризикi в стихi йних явищ - ТОВ " БI ОФАРМА-I НВЕСТ" 
- 8 464 125,50 грн. оплата 13.02.2018, 3 720 043,26 грн. оплата 27.03.2018, 1 093 
509,85 грн. оплата 27.03.2018, 42 282 923,71 грн. оплата 27.03.2018, 23 194 095,75 
грн. оплата 06.09.2018, 15 636 253,05 грн. оплата 06.09.2018. Частка 
перестраховика- нерезидента - 87 696 065,12 грн.  Пожежа на фармацевтичному заводi.  
 
Страхування наземного транспорту ( крi м залi зничного) - Льовочкi на Юлi я 
Володимирi вна - 1 140 000, 00 грн. оплата 22.03.2018, 1 140 000, 00 грн. оплата 
07.08.2018. Крадi жка автомобi ля. 
 
Страхування вантажi в та багажу - " Калтен Трейд СА" - 14 602 872, 63 грн. оплата 
06.06.2018. Частка перестраховика- нерезидента - 3 816 408,93 грн. 
Зi ткнення суден. Загальна аварi я. 
 
Страхування вi д вогневих ризикi в та ризикi в стихi йних явищ - ТОВ " Кононi вський 
елеватор" - 8 157 525, 88 грн. оплата 25.06.2018. Пожежа на зерносушарцi. 
 
Страхування вi д вогневих ризикi в та ризикi в стихi йних явищ - ТОВ " Вi нницька 
птахофабрика" - 2 096 611, 48 грн. оплата 21.08.2018. Стихi йне лихо. Град, 
пошкодження пташникi в. 
 
Страхування наземного транспорту ( крi м залi зничного) - ПрАТ " СК " Альянс" - 2 094 
197, 52 грн. оплата 02.10.2018. ДТП. Перекидання трактору у полi. 



 
Страхування вi д нещасних випадкi в - ПАТ " СГ " ТАС" - 1 000 000, 00 грн. оплата 
24.10.2018. Смерть вi д нещасного випадку. Вбивство. 
 
За перi оди, що закi нчились 31.12.2018 та 31.12.2017 рокi в, чистi понесенi збитки 
за страховими виплатами, що вi дображаються в Звi тi про фi нансовi результати ( Звi тi 
про сукупний дохi д), були представленi наступним чином: 
 
Тис. грн 
 
 2018 2017 
Страховi виплати за страховими випадками, в т. ч. : 212 461 75 202 
Сума вi дшкодування, що належить до отримання ( отриманою) вi д перестраховика: 94 
647 0 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 117 814 75 202 
 
 
Протягом 2018 року було сплачено страхових вi дшкодувань на суму 117 814 тис грн., 
що на 57% бi льше в порi вняннi з 2017 роком (75 202 грн.). 
 
Суми, що отримуються в результатi переданого страхувальником права вимоги до 
особи, вi дповi дальної за збитки ( регреснi вимоги) в 2018 роцi склали - 5857 тис 
грн., а в 2017 роцi  - 6 416 тис грн.  
8.21. Адмi нi стративнi витрати та i ншi операцi йнi витрати 
Адмi нi стративнi та i ншi операцi йнi витрати протягом 2018 та 2017 р. р. 
представленi наступним чином:  
тис. грн. 
Витрати 2018 2017 
Витрати з оплати працi та вi драхування на соцi альнi внески 14962 12 711 
Витрати з оренди 3964 3 843 
Витрати лi зингу авто 837 601 
Амортизацi я 480 504 
Послуги зв' язку  343 327 
Послуги банкi в 416 582 
Консультацi йнi, юридичнi, аудиторськi  та актуарнi послуги 3792 1 039 
Витрати на вi дрядження та представницькi 945 413 
Обслуговування програмного забезпечення та оргтехнi ки 686 1 724 
Послуги поштовi 76 56 
Професi йнi послуги 132 652 
Послуги по пi дбору кадрi в 207 119 
I ншi доходи працi вникi в та податки з них 1756 2583 
Забезпечення матерi ального заохочення 2952 1200 
Матерi альнi витрати 1116 987 
I ншi адмi нi стративнi витрати 3608 2860 
Витрати на асистанс 8766 3783 
Всього 45037 33 984 
 
 
 
8.22. Доходи ( витрати) вi д змi ни i нших страхових резервi в 
Доходи ( витрати) вi д змi ни i нших страхових резервi в протягом 2018 та 2017 р. р. 
представленi   
наступним чином:  
                                                                                                                
тис. грн.  
 2018 2017 
Дохi д ( витрати)  вi д змi ни i нших страхових резервi в: 29 206 -35 941 
змi на i нших страхових резервi в, валова сума 128 846 -133 155 
змi на частки пере страховикi в в i нших страхових резервах -99 640 97 214 
 
 
8.23 Витрати на збут  
 
Витрати на збут протягом 2018 та 2017 р. р. представленi наступним чином:  
 
                                                                                                                             
тис. грн.  
 2018 2017 
Витрати, пов' язанi з укладанням та пролонгацi єю договорi в страхування ( аквi зицi йнi 
витрати) 39 351 31 232 
I ншi витрати на збут 1 272 442 



Всього: 40 623 31 674 
 
 
8.24. Пi дписанi страховi премi ї  
 
Надходження валових страхових премi й по видах страхування за 2018 та 2017 р. р. 
представлено наступним чином: 
           тис. грн. 
Види страхування Страхова премi я з урахуванням припинень 2018 рi к Страхова 
премi я з урахуванням припинень 2017 рi к Змi ни за перi од 
за добровi льними договорами: 
Страхування вi д нещасних випадкi в 1 208 995 213 
Медичне страхування ( безперервне страхування здоров' я) 58 264 15 210
 43054 
Страхування здоров' я на випадок хвороби 24  24 
Страхування наземного транспорту ( крi м залi зничного) 74011 86 754 -12743 
Страхування вантажi в та багажу ( вантажобагажу) 16977 12 844 4133 
Страхування вi д вогневих ризикi в та ризикi в стихi йних явищ 18091 44 489 -
26398 
Страхування майна (i ншого, нi ж передбачено графами 7 - 12) 28394 7 097 21297 
Страхування цивi льної вi дповi дальностi власникi в наземного транспорту ( включаючи 
вi дповi дальнi сть перевi зника) 2587 2 576 11 
Страхування вi дповi дальностi перед третi ми особами (i ншої, нi ж передбачена графами 
14 - 16) 14524 7 453 7071 
Страхування фi нансових ризикi в 5139 2 231 2908 
за обов' язковимими договорами: 
Страхування цивi льної цивi льно- правової вi дповi дальностi власникi в  наземних 
транспортних засобi в ( за звичайними договорами)  4297 4 930 -633 
Страхування працi вникi в вi домчої та сi льської пожежної охорони 1  1 
Страхування вi д нещасних випадкi в на транспортi  
190  190 
Всього: 
 223 707 184 579 39128 
 
 
У порi вняннi з 2017 роком, у 2018 роцi надходження страхових премi й зросло на 21%.  
 
Страхування моторних ризикi в - Каско, Добровi льне страхування цивi льної 
вi дповi дальностi власникi в наземного транспорту, Обов' язкове страхування цивi льної 
вi дповi дальностi власникi в наземного транспорту, Страхування нещасних випадкi в на 
транспортi. Цей портфель наразi є найбi льшим в компанi ї. Стратегi я подальшого 
розвитку та збалансування портфелю передбачає зменшення частки моторних ризикi в у 
загальному об' ємi премi й. Протягом 2018 року було вi дмовлено у поновленнi 
страхування ряду збиткових клi єнтi в, що сукупно дало зменшення портфелю приблизно 
на 15%.   
 
Медичне страхування ( безперервне страхування здоров' я) - даний вид страхування в 
компанi ї почали писати починаючи з травня 2017 року пi сля довготривалої перерви. 
Динамi чний рi ст портфеля дав найбi льше збi льшення премi й серед всi х видi в 
страхування, що здi йснює компанi я. За пi дсумками 2018 року медичне страхування є 
другим по об' єму написаних премi й видом страхування. 
 
Страхування вантажi в та багажу ( вантажобагажу) - збi льшення розмi ру портфелю на 
третину по цьому виду зумовлений активним виходом компанi ї на страхування морських 
перевезень, якi до цього займали не велику частку у портфелi вантажоперевезень. 
 
Страхування майнових ризикi в - Страхування майна, Страхування оселi та Страхування 
будi вельно- монтажних ризикi в. Протягом 2018 року Компанi я втi лювала дi ї по 
впорядкуванню та якi сному пi двищенню наповнення портфеля. Такi дi ї призвели до 
незначного зменшення об' єму написаних премi й, при значному покращеннi 
прибутковостi страхування майнових ризикi в. 
 
Страхування вi дповi дальностi перед третi ми особами (i ншої, нi ж передбачена графами 
14 - 16) - переорi єнтацi я ринкi в України в напрямку ЄС та США вi дзначається на 
активi зацi ї страхування вi дповi дальностi, особливо професi йнi й вi дповi дальностi та 
вi дповi дальностi директорi в, що дало збi льшення портфелю у дав рази. Ми 
передбачаєм подальше зростання цього виду страхування.  
 
 
 
 



 
 
 
 
8.25. Витрати з податку на прибуток 
 
Витрати на оподаткування валових доходi в вi д операцi йної та i ншої дi яльностi 
протягом 2018 та 2017 р. р. представленi наступним чином: 
 
 
тис. грн. 
Найменування статтi 2018  2017  
Прибуток ( збиток) до оподаткування 39 533 -691 
Поточний податок на прибуток ( згi дно ПКУ за декларацi єю) 12 106 -4 654 
Зменшення ( збi льшення) ВПА 752  0 
Збi льшення ( зменшення) ВПЗ  0 
Усього витрати з податку на прибуток 11 354 -4654 
Прибуток ( збиток) поточного року 28 179 -5345 
 
 
8.26. Зобов' язання та непередбаченi зобов' язання  
Операцi йна оренда 
Компанi я орендує офi снi примi щення на умовах операцi йної оренди. 
Оренднi платежi за угодами невi дмовної оренди за 2018 та 2017 р. р. представленi 
таким чином: 
( у тис. грн.) 
 2018 2017 
Оренднi платежi та компенсацi я за  комунальнi послуги 3 964 3 843 
Всього  3 964 3 843 
 
8.27. Непередбаченi податковi зобов' язання 
Компанi я здi йснює бi льшу частину операцi й в Українi i тому має вi дповi дати вимогам 
українського податкового законодавства. Для української системи оподаткування 
характерним є наявнi сть численних податкi в та законодавство, яке часто змi нюється, 
може застосовуватися ретроспективно, мати рi зну i нтерпретацi ю, а в деяких випадках 
є суперечливим. Податковi декларацi ї пi длягають перевi рцi з боку рi зних органi в 
влади, якi згi дно i з законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi 
санкцi ї, а також стягувати пеню. Податкова звi тнi сть за рi к  пi длягає податковi й 
перевi рцi протягом наступних трьох календарних рокi в, але за деяких обставин такий 
перi од може бути подовжений. Цi факти створюють значно серйознi шi податковi ризики 
в Українi, нi ж тi, якi є типовими для країн з бi льш розвиненими системами 
оподаткування. Управлi нський персонал вважає, виходячи зi свого тлумачення 
податкового законодавства, офi цi йних роз' яснень i судових рi шень, що податковi 
зобов' язання були належним чином вi дображенi в облi ку. Однак вi дповi днi органи 
можуть i накше тлумачити зазначенi вище положення, i, якщо вони зможуть довести 
об' рунтованi сть своїх тлумачень, виконання їх рi шень може суттєво вплинути на цю 
окрему фi нансову звi тнi сть. У цi й фi нансовi й звi тностi не був створений резерв по 
потенцi йних штрафних санкцi ях, пов' язаних з оподаткуванням. 
 
8.28. Подi ї пi сля звi тної дати  
Компанi я вважає, що: 
а) подi й, якi свi дчать про умови, що i снували на кi нець звi тного перi оду ( подi ї, 
якi вимагають коригування фi нансової звi тностi за 2018 рi к); та 
 
 б) подi й, якi свi дчать про умови, що виникли пi сля звi тного перi оду ( подi ї, якi 
не вимагають коригування фi нансової звi тностi, але вимагають певних розкриттi в) 
не вi дбувалося. 
 
8.29. Щодо безперервної дi яльностi Компанi ї у майбутньому 
Управлi нський персонал та акцi онери Компанi ї регулярно оцi нюють перспективи 
дi яльностi  у майбутньому, розглядаючи як зовнi шнi, так i внутрi шнi фактори, що 
можуть впливати на її дi яльнi сть. 
 
Серед зовнi шнi х факторi в, на якi Компанi я фактично впливу не має, є: 
конкурентоспроможнi сть економi ки країни на мi жнароднi й аренi: 
- нестабi льнi сть та непередбачуванi сть законодавчої та фi скальної полi тики ; 
- рi вень i нфляцi ї; 
- високий рi вень корупцi ї; 
- рi вень доходi в населення; 
- перспективи розвитку галузi страхування та напрямi в її  подальшого 
регулювання. 



 
Звертаємо увагу на наявнi сть невизначеностi, результат якої залежить вi д майбутнi х 
подi й, що не є пi д беспосереднi м контролем Компанi ї, але якi можуть впливати на 
фi нансовi звi ти у майбутньому. Зазначена невизначенi сть  - це ризики, обумовленi 
внутрi шньо- та зовнi шньополi тичними та економi чними чинниками, якi на дату видачi 
висновку не пi длягають обгрунтованому прогнозуванню. 
 
 
Серед внутрi шнi х факторi в, на якi вливають функцi онуючi системи управлi ння 
Компанi єю є: 
- використання виробничого потенцi алу  ( зростання валового обсягу надходження 
страхових премi й); 
 
- використання та удосконалення  технологi чного потенцi алу ( постi йне 
удосконалення страхових продуктi в та пi двищення якостi  послуг, що надаються 
Компанi єю, впровадження нового рi вня  страхових технологi чних процесi в,  нового 
програмного забезпечення, тощо); 
 
 
- використання маркетингового потенцi алу ( розширення частки ринку, визнання  
бренду  Компанi ї) 
 
- використання фi нансового потенцi алу ( забезпечення  необхi дним обсягом  
фi нансових ресурсi в, ефективнi сть їх використання та пi дтримання доходностi 
Компанi ї); 
 
 
- використання органi зацi йного потенцi алу ( вдосконалення структури управлi ння, 
системи документообi гу, ефективностi системи управлi ння Компанi єю); 
 
- використання  трудового потенцi алу ( пi двищення квалi фi кацi ї працi вникi в для 
пi дтримання їх вi дповi дностi  вимогам бi знесу, ринку страхування, власникi в 
Компанi ї та встановлення вi дповi дної винагороди за працю у вi дповi дностi до вкладу 
у розвиток Компанi ї). 
Вплив Компанi ї та її акцi онерi в на внутрi шнi фактори використання вi дповi дного 
потенцi алу суттєвий. Про що свi дчить зростання обсягi в надходжень страхових премi й  
протягом останнi х рокi в, зростання обсягi в страхових виплат, i мi дж Компанi ї на 
страховому ринку, оновлення програмного забезпечення, що розширює можливостi бi льш 
якi сного використання реєструючих систем як операцi йного облi ку так i фi нансового. 
Компанi єю за роки роботи на ринку сформованi достатнi та якi снi активи, що 
вi дповi дають регуляторним вимогам у сферi небанкi вських послуг. 
Враховуючи наведене вище, управлi нський персонал Компанi ї не має сумнi вi в у  
безперервнi й дi яльностi Компанi ї у майбутньому. 
 
 
 
8.30. Звi т про рух грошових коштi в 
 
Метою складання Звi ту про рух грошових коштi в є надання користувачам фi нансової 
звi тностi повної, правдивої та неупередженої i нформацi ї про змi ни, що вi дбулися у 
грошових коштах Товариства та їх еквi валентах ( далi - грошовi кошти) за звi тний 
перi од. 
 
При складаннi фi нансової звi тностi Компанi єю обрано спосi б складання Звi ту про рух 
грошових коштi в за прямим методом i з застосуванням вi дповi дної форми звi ту. Звi ти 
про рух грошових коштi в за 2018, 2017 роки складенi за прямим методом, що робить 
їх спi вставними. 
 
У Звi тi про рух грошових коштi в Компанi єю розгорнуто наводяться суми надходжень та 
видаткi в грошових коштi в, що виникають в результатi операцi йної, i нвестицi йної та 
фi нансової дi яльностi протягом звi тного перi оду. Якщо рух грошових коштi в у 
результатi однi єї операцi ї включає суми, якi належать до рi зних видi в дi яльностi, 
то цi суми у звi тi наводяться Товариством окремо у складi статей щодо вi дповi дних 
видi в дi яльностi. 
 
 
 
 
 
 
8.31. Звi т про власний капi тал 



Вi дповi дно до законодавства України страховики, що здi йснюють обов' язкове 
страхування цивi льної вi дповi дальностi власникi в транспортних засобi в зобов' язанi 
формувати резерв коливання збитковостi. Так як за принципами МСФЗ даний резерв не 
визнається як страхове зобов' язання, то вi н представлений у звi тностi у складi 
i нших резервi в у капi талi, як розподi л нерозподi леного прибутку,  а його рух 
вi дображений по рядку "I ншi змi ни" у Звi тi про власний капi тал. 
 
2018рi к          тис. грн 
 
Стаття  Код Зареєстрований капi тал Додатковий капi тал Капi тал в 
дооцi нках Резерв- 
ний 
капi тал Нерозпо- 
дi лений 
прибуток I ншi резерви Разом 
Залишок на 01.01.2018 року  4000 8100 0 0 2808 86440 320 97668 
Чистий прибуток ( збиток) за звi тний перi од  4100 0 0 0 0 28179
 0 28179 
Дооцi нка( уцi нка) фi нансових i нструментi в 0 0 0 0 0 0 0
 0 
Розподi л прибутку:          
Виплати власникам ( дивi денди 4200 0 0 0 0  0  
Спрямування прибутку до зареєстрованого капi талу 4205 21900 0 0 0
 -21900 0 0 
I ншi змi ни в капi талi:          
I ншi змi ни  4290 0 0 0 0 320 -320 0 
Разом змi н в капi талi 4295 21 900 0 0 0 6599 0 28 179 
Залишок на кi нець року 31.12.2018 4300 30 000 0 0 2 808 93039 0
 125 847 
 
 
 
 
2017 рi к          тис. грн 
Стаття Код Зареєстрований капi тал Додатковий капi тал Капi тал в 
дооцi нках Резерв- 
ний 
капi тал Нерозпо- 
дi лений 
прибуток I ншi резерви Разом 
Залишок на 01.01.2017 року  4000 8100 0 0 2808 170482 1139
 182529 
Чистий прибуток ( збиток) за звi тний перi од  4100 0 0 0 0 -5345
 0 -5345 
Дооцi нка( уцi нка) фi нансових i нструментi в 0 0 0 0 0 0 0
 0 
Розподi л прибутку:          
Виплати власникам ( дивi денди 4200 0 0 0 0 -79516 0 -
79516 
Вi драхування до Резервного капi талу  4210 0 0 0 0 0 0
 0 
I ншi змi ни в капi талi:          
I ншi змi ни  4290 0 0 0 0 819 -819 0 
Разом змi н в капi талi  4295 0 0 0 0 -84 042 -819 -84 861 
Залишок на кi нець року 31.12.2017 4300 8 100 0 0 2 808 86440 320 97668 
 
 
 
 
      Генеральний директор                                                          
Ярошевич С. В. 
 
 
 
        Головний бухгалтер                                                             
Вовченко Г. М. 
 
 
 
 
 



 



 
XV. Відомості про аудиторський звіт  

 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 
особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю " Аудиторська 
фiрма «АПiК-Аудит» 

2 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31840760 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04080, м. Київ, вул. 
Нижньоюрківська, 47 

4 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2874 

5 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

326/4 
30.06.2016 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018 

7 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - 
негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 01 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) відсутній 
 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту №15-02/2019  С-700 
15.02.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 15.02.2019 - 19.04.2019 

11 Дата аудиторського висновку 19.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 397500.00 

13 Текст аудиторського звіту 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
Акціонерам та Правлінню  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " Страхова компанія " КОЛОННЕЙД УКРАЇНА" 
 
 
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
 
Думка 
 
Ми провели аудит річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
" Страхова компанія " КОЛОННЕЙД УКРАЇНА" ( далі - Товариство), що складається з 
балансу ( звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, звіту про фінансові 
результати ( звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про 
власний капітал, що закінчився на зазначену дату, та приміток до річної 
фінансової звітності, включаючи стислий виклад суттєвих облікових політик ( далі 
- фінансова звітність). 
 
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, його 
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( далі - МСФЗ). 
 
Основа для висловлення думки 
 
Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту ( далі - МСА). 
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі 
" Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними 
в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а саме: з вимогами Кодексу 
етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів ( Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов' язки з етики відповідно 
до цих вимог. 
 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 
 
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 
 
Звертаємо увагу на Примітку 8.29 у фінансовій звітності, в якій розкривається 



інформація щодо наявності невизначеності, результат якої залежить від майбутніх 
подій, що не є під безпосереднім контролем Товариства, але які можуть впливати 
на його фінансові звіти в майбутньому. Зазначена невизначеність - це ризики, 
обумовлені внутрішньо- та зовнішньополітичними і економічними чинниками, які на 
дату видачі висновку не підлягають обґрунтованому прогнозуванню. Нашу думку щодо 
цього питання не було модифіковано.  
 
Ключові питання аудиту 
 
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 
питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 
думки щодо цих питань. 
 
Ми планували наш аудит за результатами визначення суттєвості та оцінки ризиків 
суттєвого викривлення фінансової звітності. Викривлення можуть виникати 
внаслідок шахрайства або помилки, які вважаються суттєвими, якщо вони окремо або 
в сукупності можуть вплинути на економічні рішення користувачів, які можуть бути 
прийняті на основі цієї фінансової звітності. На основі нашого професійного 
судження суттєвість на рівні Товариства з урахуванням допуску на невиявлені 
похибки становила 3 995,2 тисяч гривень.  
 
Визнання, оцінка та отримання доходів від страхової діяльності Товариства 
 
Доходи у вигляді страхових премій мають суттєве значення у фінансовій звітності 
Товариства ( примітка 8.24), система їх розрахунку та обліку відрізняється певною 
складністю та є складовою бізнес- ризику Товариства. Доходи Товариства від 
надання послуг страхування розраховуються по діючих тарифах по кожному виду 
страхування та з урахуванням всіх необхідних характеристик об' єкту страхування. 
Більшість доходу ( страхових премій) надходить від широкого кола клієнтів, які 
здійснюють розрахунки в узгоджений термін.  
 
Основою нашого підходу до аудиту задля зниження ризику суттєвих викривлень при 
визнанні доходів Товариства є тестування внутрішнього контролю, аналіз 
відповідної ІТ- системи, проведення аналітичних процедур, детальне тестування 
операцій та залишків і тестування журнальних проводок. 
Наші аудиторські процедури включали тестування визнаного доходу у порівнянні із 
сумами, зазначеними у договорах страхування, та з подальшим тестуванням 
отримання оплати від страхувальників. Додатково ми аналізували, у тому числі, 
наданий управлінським персоналом перелік судових справ Товариства, повнота якого 
зіставлялася з журнальними проводками та зовнішньою інформацією. Був проведений 
аналіз резерву на знецінення відповідних залишків дебіторської заборгованості, 
що сформований відповідно до нормативних документів та облікової політики 
Товариства. 
 
Оцінка страхових резервів  
 
Страхові резерви є значущими за обсягами та за впливом на діяльність Товариства 
( примітка 8.15). Страхові резерви на покриття майбутніх страхових виплат 
формуються Товариством у відповідності до Методики формування страхових резервів 
за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, що затверджена 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.    
 
Наші аудиторські процедури щодо оцінки страхових зобов' язань включали тестування 
існуючого процесу управління ризиками для визначення зобов' язань за страховими 
договорами, включаючи тестування пов' язаної системи контролю за складанням 
фінансової звітності. Ми перевірили основні судження і процедури контролю за 
підготовкою компонентів резервів, по яких не потребується залучення актуарія. Ми 
брали до уваги застосовану послідовність в обліку та методології щодо всіх 
коштів страхових резервів із урахуванням визнаних актуарних практик. 
 
Ми залучили незалежного актуарія для тестування використаної методології, моделі 
та припущення із визнаними прикладами актуарної практики. Ми проаналізували 
розкриття інформації у фінансовій  
звітності Товариства, яка стосувалась страхових резервів. 
 
Оцінка операцій з вихідного перестрахування 
 
Вихідне перестрахування є складним та значущим за обсягами та за впливом на 
діяльність Товариства ( примітки 8.16, 8.20 та 8.22). Операції з вихідного 



перестрахування Товариства включають у себе нарахування премій до сплати за 
перестрахування; нарахування власної комісії, утриманої з договорів вихідного 
перестрахування; відображення вимог до перестраховиків щодо частки їх 
зобов' язань у розрахунках за страховими випадками; та нарахування часток 
перестраховиків у технічних резервах Товариства. 
 
Ми провели аналітичні процедури та тестування щодо узгодження даних фінансової 
звітності із первинною документацією щодо зазначених операцій, а також ж даними 
обліку страхових доходів ( нарахованих премії), виплат, та технічних резервів 
Товариства. Отримали розуміння і протестували існуючий процес управління 
ризиками для визначення сум відображених перестрахових премій та вимог до 
перестраховиків ( включаючи виявлення ознак знецінення). Провели перевірку 
правильності розкриття інформації у фінансовій звітності і примітках Товариства 
та дотримання законодавчих вимог щодо вихідного перестрахування. 
 
 
Інша інформація  
 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 
інформація складається з: 
- Річної інформації емітента цінних паперів, яка має формуватися Товариством 
на підставі вимог статей 40 та 40.1 Закону України " Про цінні папери та фондовий 
ринок", та яка не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого звіту 
аудитора щодо неї. Річна інформація емітента цінних паперів буде затверджена 
після дати нашого звіту. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на 
Річну інформацію емітента цінних паперів і ми не робимо висновок з будь- яким 
рівнем впевненості щодо цієї Річної інформації емітента цінних паперів на дату 
цього Звіту незалежного аудитора. У зв' язку з нашим аудитом фінансової звітності 
нашою відповідальністю є ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних 
паперів та розгляд, чи існує суттєва невідповідність між Річною інформацією 
емітента цінних паперів та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими 
під час аудиту, або чи Річна інформація емітента цінних паперів має вигляд 
такої, що містить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Річною інформацією 
емітента цінних паперів та якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве 
викривлення, ми будемо зобов' язані повідомити про цей факт; 
- Річних звітних даних страховика, що складається з загальних відомостей про 
страховика, звіту про доходи та витрати страховика, звіту про страхові платежі 
та виплати за структурними підрозділами страховика та пояснювальної записки до 
звітних даних страховика, відповідно до вимог Порядку складання звітних даних 
страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 із змінами і доповненнями. 
Річні звітні дані страховика будуть затверджені після дати цього Звіту 
незалежного аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на 
Річні звітні дані страховика і на дату цього Звіту незалежного аудитора ми не 
робимо висновок з будь- яким рівнем впевненості щодо цих Річних звітних даних 
страховика. У зв' язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою 
відповідальністю є ознайомлення з Річними звітними даними страховика та розгляд, 
чи існує суттєва невідповідність між ними та фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи Річні звітні данні страховика мають 
вигляд таких, що містять суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Річними 
звітними даними страховика та якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве 
викривлення, ми будемо зобов' язані повідомити про цей факт. 
 
Відповідальність управлінського персоналу Товариства та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 
 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і 
достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  
 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал Товариства несе 
відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли 
управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  
 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 



процесом фінансового звітування Товариства. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 
завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Ми також: 
" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю;  
" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства; 
" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом Товариства;  
" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б 
під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо 
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть 
примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 
" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно 
з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 
події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення.  
 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь- які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами 
під час аудиту.  
 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають 
на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних 
заходів.  
 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими. Ми 
описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за 
вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в 
нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 
переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 
 
 
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ   
( Закон України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 
грудня 2017 року N2258-VIII) 
 



 
Інформація у цьому розділі Звіту незалежного аудитора надається у відповідності 
до п. п. 3 та 4 статті 14 Закону України " Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII.  
 
Щодо узгодженості звіту про управління з фінансовою звітністю за звітний період 
та про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер 
зазначаємо, що відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV із змінами і 
доповненнями Товариство підпадає під визначення малого підприємства, яке згідно 
з п. 7 ст. 11 зазначеного Закону звільняється від складання цього звіту.  
 
Нас було призначено для проведення обов' язкового аудиту фінансової звітності 
Товариства рішенням Наглядової ради №12-02/19 від 12.02.2019 року; загальна 
тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 
повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить 2 роки. 
 
 
Аудиторські оцінки 
 
Твердження про ідентифікацію та оцінку нами ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки викладено у розділі 
" Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього Звіту 
незалежного аудитора. 
 
Опис та оцінка ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій 
звітності 
 
Під час планування аудиту ми визначили, що завдання з аудиту фінансової 
звітності Товариства супроводжується високим аудиторським ризиком, основою якого 
є оцінка бізнес- ризику Товариства  та притаманний йому обліковий ризик. 
 
За нашими аудиторськими оцінками бізнес- ризик полягає у: 
- наявності страхових технічних ризиків ( ризики премій/ страхових платежів, 
ризик розвитку портфеля, врегулювання збитків, резервування ( ризик резервування) 
і перестрахування ( кумуляція ризику); 
- кредитному ризику, який пов' язаний з інвестуванням Товариства в 
короткострокові депозити банків; 
- іншій економічній та політичній невизначеності, результат якої залежить 
від подій, що не є під безпосереднім контролем Товариства. 
 
Обліковий ризик під час планування аудиту нами ідентифікувався як можливий у 
питаннях, які описані у розділі " Ключові питання аудиту" та у розділі " Суттєва 
невизначеність, що стосується безперервності діяльності" цього Звіту незалежного 
аудитора. 
 
Посилання на інформацію у фінансовій звітності для опису та оцінки ризику 
суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності 
 
Описання бізнес- ризику наведене у примітці 6.17 до фінансової звітності 
Товариства. Описання облікового ризику наведене у розділі " Ключові питання 
аудиту" та у розділі " Суттєва невизначеність, що стосується безперервності 
діяльності", де наводяться посилання на відповідні примітки фінансової 
звітності. 
 
Опис заходів, вжитих для врегулювання ідентифікованих ризиків суттєвого 
викривлення інформації у фінансовій звітності 
 
На підстав ідентифікованих та оцінених нами ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності ми провели наступні аудиторські процедури: 
- підвищили рівень професійного скептицизму ( тобто, підвищили уважність до 
документації та необхідність у підтвердженні пояснень чи заяв управлінського 
персоналу Товариства); 
- призначили відповідний до цих обставин персонал для виконання 
обов' язкового аудиту, у тому числі, у відповідності до керівництва з аудиту RSM 
International було призначено другого партнера із завдання та контролера якості 
виконання завдання; 
- збільшили обсяг вибірки та обсяг проведених процедур аналітичного огляду; 
- досліджували, чи були наявні істотні і/ чи незвичні операцій, що відбулися 
близько перед закінченням року; 
- оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованості 



облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, 
зроблених управлінським персоналом Товариства; 
- здійснили оцінку загального подання, структури та змісту фінансової 
звітності включно з розкриттями інформації, а також того, чи показує фінансова 
звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб 
досягти достовірного їх відображення; 
- проаналізували висновок щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку на основі отриманих аудиторських доказів. Період оцінки 
безперервної діяльності охоплював період не менше дванадцяти місяців від дати 
затвердження фінансової звітності; 
- проаналізували інформацію про те, чи існує суттєва невизначеність щодо 
подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства 
продовжити безперервну діяльність.  
 
Основні застереження щодо ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій 
звітності 
 
Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до 
вимог МСА 240 під час планування аудиту ми розглядали схильність Товариства до 
шахрайства з урахуванням бізнес- середовища, а також засобів і методів контролю, 
встановлених і підтримуваних управлінським персоналом, а також характером угод, 
активів і зобов' язань, відображених в бухгалтерському обліку.  
 
Під час планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу 
Товариства щодо наявності у нього інформації про будь- які знання про фактичні 
випадки шахрайства, які мали місце, підозрюване шахрайство, яке має вплив на 
Товариство. У відповідь на такі запити управлінський персонал надав письмову 
оцінку ризику шахрайства Товариства, згідно якого ризик шахрайства є 
контрольованим. 
 
Проте, основна відповідальність за запобігання і виявлення шахрайства лежить 
саме на управлінському персоналі Товариства, який не повинен покладатися на 
проведення аудиту для уникнення своїх обов' язків, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або 
нехтування заходами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих для аудиту 
обмежень можуть бути невиявлені. Властиві аудиту обмеження викладені у параграфі 
" Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього Звіту 
незалежного аудитора. 
 
 
Результативність аудиту в частині виявлення порушень 
 
Окремі порушення становили суму нижче рівня суттєвості з урахуванням допуску на 
невиявлені похибки в межах 3 995,2 тисяч гривень. 
 
Нами застосовувався допуск на можливі невиявлені похибки, виходячи з обмежень, 
властивих аудиту, зменшуючи робочу суттєвість до прийнятного рівня. Властиві для 
аудиту обмеження викладені у параграфі " Відповідальність аудитора за аудит 
фінансової звітності" цього Звіту незалежного аудитора. 
 
 
Узгодженість Звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для аудиторського 
комітету 
 
Функції Аудиторського комітету виконує Наглядова рада Товариства. Звіт 
незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом Наглядовій раді, який 
складався у відповідності до вимог статті 35 Закону України " Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність". 
 
 
Надання послуг, заборонених законодавством, та незалежність ключового партнера з 
аудиту та аудиторської фірми від Товариства при проведенні аудиту 
 
Нами не надавались Товариству послуги, заборонені законодавством. 
 
Твердження про нашу незалежність від Товариства, у тому числі ключового партнера 
з аудиту  
фінансової звітності, викладена у параграфі " Основа для висловлення думки" та 
" Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього Звіту 
незалежного аудитора. 



 
 
Інформація про інші надані Товариству або контрольованим ним суб' єктам 
господарювання послуги, крім послуг з обов' язкового аудиту, що не розкрита у 
фінансовій звітності 
 
Ми проводимо виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо 
відповідності річних звітних даних страховика ( Товариства) за 2018 рік. На дату 
цього звіту відповідний Звіт незалежного аудитора з надання впевненості ще не є 
випущеним. 
 
Ми проводимо виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо інформації, 
викладеної у Звіті про корпоративне управління Товариства, зазначеної у пунктах 
5-9 розділу 3 ст. 40.1 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок" від 
23 лютого 2006 року № 3480-IV із змінами і доповненнями, та щодо перевірки 
інформації, зазначеної в пунктах 1-4 зазначеного розділу. На дату цього Звіту 
незалежного аудитора відповідний Звіт незалежного аудитора з надання впевненості 
ще не є випущеним. 
 
З дати призначення нас в якості аудитора фінансової звітності Товариства за 2018 
рік та до дати цього Звіту незалежного аудитора нами не надавались інші послуги 
Товариству або контрольованим ним суб' єктам господарської діяльності ( дочірнім 
підприємством). 
 
 
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 
 
Опис обсягу аудиту викладений у параграфі " Відповідальність аудитора за аудит 
фінансової звітності" цього Звіту незалежного аудитора.  
 
Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмеженнями системи 
внутрішнього  контролю  існує  неминучий  ризик  того,  що  деякі  суттєві  
викривлення  можна  не  виявити,  навіть  якщо  аудит  належно  спланований  і  
виконаний відповідно до МСА. 
 
 
Основні відомості про аудиторську фірму 
 
Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю " Аудиторська- фірма 
" АПіК- Аудит" 
Місцезнаходження - Україна, 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 47. 
Інформація про включення до Реєстру - за №2874 ( п/ н 157) у Реєстрі аудиторів та 
суб' єктів аудиторської діяльності, у тому числі за п/ н 59 у Розділі " Суб' єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов' язковий аудит фінансової 
звітності") та за п/ н 31 у Розділі " Суб' єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов' язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес". 
 
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, 
є Ольга Польдяєва. 
 
 
Польдяєва О. А. 
Директор фірми  
 
 
Сертифікований аудитор 
Сертифіката аудитора, виданий АПУ  
серія А № 004945 від 30.11.2001 р.  
( чинний до 30.11.2020 р.) 
 
 
Україна, м. Київ, вул. Донецька, 37/19 
19 квітня 2019 року 
 
 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Річна фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2018 року складена на підставі облікових регістрів, дані 
в яких відображені на підставі первинних документів, вона містить достовірне та об'єктивне подання інформації 
про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства. Крім того, звіт керівництва включає 
достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої ст. 401 ЗУ "Про цінні папери та 
фондовий ринок". Ведення бухгалтерського обліку Товариства відповідає Міжнародним стандартам фінансової 
звітності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності. 
Річна фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 



XIX. 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 
Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 
ринку або через особу, яка 

провадить діяльність з 
оприлюднення регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
28.04.2018 02.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

28.04.2018 02.05.2018 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                  

 
 


