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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне  товариство "Українська аграрно -страхова компанiя" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 22800936 

4. Місцезнаходження 

 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Дашковича, буд.20, оф.226 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0472-56-65-25, (044) 585-94-02 

6. Електронна поштова адреса  

 uaic@uaic.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії  
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці  в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

34. Примітки: 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що 

Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. 

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило 

рейтингової оцiнки. 

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких 

користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї 

не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що  емiтенти цiнних 

паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв. 

 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому 

що посадовi особи не володiють акцiями Товариства. 

 

Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не надається, тому 

що Товариство не має осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй Товариства. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 



облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається,  тому що Товариство не 

здiйснювало  випуск iнших цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не 

здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало викуп власних  акцiй  

протягом звiтного перiоду. 

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до 

емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, iнформацiя про надання згоди на вчинення значних правочинiв та iнформацiя про 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть не надається, тому що в Товариствi не приймались рiшення щодо вчинення 

правочинiв. 

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 

 

Товариство подає Рiчну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi борговi 

цiннi папери. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi 

облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне  товариство "Українська аграрно -страхова компанiя" 

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

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 04.03.2002 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 12000100 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 11 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

 66.21 - Оцiнювання рзикiв та завданої шкоди 

10. Органи управління підприємства 

 Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль"  м. Київ 

2) МФО банку 

 380805 

3) Поточний рахунок 

 26503704043416 

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

рахунком у іноземній валюті 

  

5) МФО банку 

  

6) Поточний рахунок 

  

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми  особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

серiя АВ № 

584794 

04.08.2011 Державна комiсiя з 

регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

 



транспорту,вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного  

транспорту ,вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

Опис 

Термiн дiї з 04.08.2011р. - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї не надається. 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

серiя АВ 

№584793 

04.08.2011 Державна комiсiя з 

регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

 

Опис 

Термiн дiї з 04.08.2011р. - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї не надається. 

Страхування наземного 

транспорту (крiм 

залiзничного)Страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

серiя  АВ 

№584792 

04.08.2011 Державна комiсiя з 

регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

 

Опис 

Термiн дiї з 04.08.2011р. - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї не надається. 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

серiя АВ 

№584791 

04.08.2011 Державна комiсiя з 

регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

 

Опис 

Термiн дiї з 04.08.2011р. - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї не надається. 

Страхування майна ( крiм  

залiзничного,         наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту),вантажiв та 

багажу (вантажобагажу) 

серiя  АВ 

№584790 

04.08.2011 Державна комiсiя з 

регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

 

Опис 

Термiн дiї з 04.08.2011р. - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї не надається. 

Страхування фiнансових 

ризикiв 

серiя АВ № 

584795 

04.08.2011 Державна комiсiя з 

регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

 

Опис 

Термiн дiї з 04.08.2011р. - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї не надається. 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

серiя АВ 

№584789 

04.08.2011 Державна комiсiя з 

регулювань ринкiв фiнансових 

послуг України 

 

Опис 

Термiн дiї з 04.08.2011р. - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї не надається. 

Страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

серiя 

АД№039915 

16.10.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

 



фiнансових послуг 

Опис 

Термiн дiї з 17.09.2012р. - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї не надається. 

Страхування вантажiв та 

багажу(вантажобагажу) 

Розпорядженн

я № 2181 

10.09.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

 

Опис 

Термiн дiї з 10.09.2015р. - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому 

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї не надається. 

 

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

1) Посада 

 Виконуючий обов'язки голови правлiння 

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

 Iщук Олеся Петрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВВ 018225 01.10.1997 Київський РВДМУ УМВС України в Донецькiй областi 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "ФОРУМ БАНК"  Начальник управлiння продажiв Департаменту роздрiбного 

бiзнесу. 

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

 12.03.2016, обрано на 1 (один) рiк 

9) Опис 

 В.о.Голови Правлiння має право в межах повноважень, наданих Статутом, рiшеннями 

Загальних зборiв та Наглядової ради: 

1.  без довiреностi представляти iнтереси Товариства в усiх установах, пiдприємствах та  

органiзацiях  будь-якої форми власностi як в Українi, так i за  кордоном, та вчиняти вiд iменi 

Товариства юридичнi дiї в межах та порядку передбачених цим Статутом; 

2.  розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та порядку передбачених Статутом; 

3. вчиняти правочини вiд iменi Товариства, пiдписувати довiреностi (доручення), договори 

(угоди) та iншi документи вiд iменi Товариства в межах та порядку передбачених Статутом; 

4. вiдкривати та/або закривати банкiвськi рахунки Товариства; 

5. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

6. затверджувати штатний розклад та посадовi оклади (тарифи) працiвникiв, плани, кошториси 

та бюджети Товариства, за виключенням посадових осiб Товариства; 

7. дiяти без обмежень вiдносно безпосередньої дiяльностi Товариства - страхування, 

перестрахування, дiяльностi, пов'язаної  з формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових 

резервiв; 

8. приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi в 

вiдокремлених структурних пiдроздiлах Товариства; 

9. затверджувати   правила   страхування   та   iншi   нормативнi   документи   з   

питаньстрахування;  



10. вирiшувати iншi питання, делегованi Наглядовою радою або Загальними зборами. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. 

прийнято рiшення обрати Iщук Олесю Петрiвну на посаду члена правлiння Товариства з 

12.03.2016 р. та покласти на неї виконання обов'язкiв Голови правлiння.  Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 24 роки.  Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: менеджер з продажу, начальник управлiння з продажiв. Посад на 

iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Акчурiн Сергiй Олександрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 НА 615111 10.12.1998 Новоушицький РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "Провiдна", Директор департаменту страхування корпоративних клiєнтiв. 

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

 12.03.2016, обрано на 1 (один) рiк 

9) Опис 

 Як Член Правлiння має наступнi права та обов'язки: 

1. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; 

2. прийняття рiшення про подання вимоги Наглядовiй ради щодо скликання позачергових 

Загальних зборiв з пiдстав, передбачених Статутом; 

3. визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв 

Товариства та iнших Працiвникiв, за винятком осiб, якi входять до складу Наглядової ради та 

Ревiзiйної комiсiї; 

4. затвердження типових (стандартних) договiрних цiн на товари (продукцiю) та тарифiв на 

послуги i роботи Товариства; 

5. надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв пiсля 

попереднього розгляду та затвердження звiту та балансу Наглядовою радою; 

6. встановлення систем заохочення Працiвникiв; 

7. призначення на посаду керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 

8. укладання Колективного договору; 

9. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 

10. прийом та/або звiльнення Працiвникiв (крiм Працiвникiв - осiб, що входять до складу 

Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї, прийом та/або звiльнення яких здiйснюється Наглядовою 

радою та Загальними зборами у вiдповiдностi iз Статутом); 

11. ведення облiку кадрiв Товариства; 

12. накладення стягнень на Працiвникiв та притягнення Працiвникiв до вiдповiдальностi (крiм 

Працiвникiв - осiб, що входять до складу Ревiзiйної комiсiї, накладення стягнень на яких та 

притягнення до вiдповiдальностi яких здiйснюється Наглядовою радою та осiб, що входять до 

складу Наглядової ради, накладення стягнень на яких та притягнення до вiдповiдальностi яких 

здiйснюється Загальними зборами); 

13. затвердження органiзацiйної структури Товариства; 



14. прийняття рiшення про утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань 

Товариства; 

15. попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв за ними Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) 

Товариства у разi обрання в Товариствi Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора). 

16 визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства, 

враховуючи вимоги чинного законодавства України; 

17. розроблення та впровадження систем та розмiрiв заробiтної плати, порядку встановлення 

доплатi надбавок до посадових окладiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв 

премiювання працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв, iнших вiдособлених 

пiдроздiлiв; 

18. створення резервiв та iнших фондiв для здiйснення страхової дiяльностi; 

19. розпорядження майном Товариства, в тому числi рухомим та нерухомим, з урахуванням 

обмежень, встановлених Статутом та iншими нормативними актами Товариства; 

20. затвердження договiрних цiн та тарифiв на страховi послуги; 

21. здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, 

внутрiшнiми документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв або Наглядової ради. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. 

прийнято рiшення обрати на посаду члена правлiння Товариства з 12.03.2016 р. Акчурiна Сергiя 

Олександровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний 

стаж роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник управлiння 

розвитку, директор Департаменту страхування корпоративних клiєнтiв. Обiймає посаду 

керiвника департаменту страхування ПрАТ "УАСК". Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Корякiн Iван Михайлович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МЕ 885955 19.07.2008 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвii 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ВАТ Банк Кiпру , заступник голови правлiння. 

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

 12.03.2016, обрано на 1 (один) рiк 

9) Опис 

 Як Член Правлiння має наступнi права та обов'язки: 

- затвердження бюджету та поточних планiв Товариства. 

- затвердження органiзацiйної структури Товариства. 

- отримання звiтiв посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi. 

- подання Загальним Зборам акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення 

на  розгляд Загальних Зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань. 

- попереднiй розгляд усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв 

акцiонерiв Товариства, пiдготовка цих питань до Загальних зборiв акцiонерiв. 

- прийняття рiшення про утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань 

Товариства. 



- прийняття рiшення про участь в створеннi та дiяльностi юридичних осiб будь-якої 

органiзацiйної форми, як на територiї України, так i за її межами. 

- прийняття рiшення про вихiд з об'єднань пiдприємств, господарських товариств та iнших 

юридичних осiб, вiдчуження акцiй (часток, паїв тощо), якi належать Товариству. 

- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв за ними Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

 - органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства. 

 аналiз дiй Голови Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї страхової, 

iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. 

- затвердження умов оплати працi та матерiального стимулювання Голови Правлiння, членiв 

Правлiння та iнших посадових осiб Товариства. 

 - призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння на строк не бiльше трьох 

мiсяцiв, у разi хвороби Голови Правлiння або його вiдсутностi з iнших поважних причин. 

 - розгляд питань про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб Товариства та 

застосування до посадових осiб Товариства заходiв заохочення та стягнень. 

 - визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства, 

враховуючи вимоги чинного законодавства України. 

- встановлення лiмiтiв сум, в межах яких Голова Правлiння Товариства без попередньої 

письмової згоди Правлiння Товариства має право списання безнадiйної заборгованостi 

Товариства. 

 - затвердження договорiв (угод) купi влi, продажу, мiни, дарування, оренди нерухомого майна 

Товариства, а також незавершеного будiвництва, iнших договорiв, предметом яких передбачено 

право користування, володiння або розпорядження нерухомим майном Товариства, в тому числi 

об'єктами незавершеного будiвництва, договорiв застави, майнової поруки, гарантiї, кредитних 

угод, угод з цiнними паперами, угод, формою розрахункiв яких виступає вексель та iнших 

правочинiв, а також встановлення лiмiту сум, в межах яких Голова Правлiння Товариства без 

попередньої письмової згоди Правлiння Товариства має право укладати такi правочини. 

 - прийняття рiшення про передачу ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

Товариства. 

- прийняття рiшення щодо здiйснення Товариством iнвестицiй, а також про випуск облiгацiй, а 

також Iнших цiнних паперiв з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством 

України. 

- забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв. 

- забезпечення виконання поточних та перспективних планiв Товариства. 

- затвердження внутрiшнiх документiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства; 

 - затвердження штатного розкладу Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, та 

представництв, iнших вiдособлених пiдроздiлiв. 

- розроблення та впровадження систем та розмiрiв заробiтної плати, порядку встановлення 

доплат i надбавок до посадових окладiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв 

премiювання працiвникiв товариства, його фiлiй та представництв, iнших вiдособлених 

пiдроздiлiв. 

- визначення обсягу iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, яка не пiдлягає розголошенню. 

 - органiзацiя ведення бухгалтерського та податкового облiку та звiтностi в Товариствi. 

 - здiйснення пiдготовки до Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

- подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства. 

 - створення резервiв та iнших фондiв для здiйснення страхової дiяльностi. 

 - розпорядження майном Товариства, в тому числi рухомим та нерухомим, з урахуванням 

обмежень, встановлених Статутом та iншими нормативними актами Товариства. 

- затвердження договiрних цiн та тарифiв на страховi послуги. 

Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. прийнято рiшення обрати на посаду члена 

правлiння Товариства з 12.03.2016 р. Корякiна Iвана Михайловича. Непогашеної судимостi за 



корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад 

за останнi п'ять рокiв: член правлiння, заступник фiнансового директора, заступник голови 

правлiння. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: заступник 

фiнансового директора ТОВ "Астарта-Київ", мiсцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. 

Почайнинська, 38/44; генеральний директор (за сумiсництвом) з 08.11.2016 р. ТОВ "АПО 

"Цукровик Полтавщини", мiсцезнаходження - 04070, м.Київ, вул. Почайнинська, 38/44. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 ТОВ "Правова бухгалтерська компанiя "Премiум-Аутсорсiнг" 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - 37267389   

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

  

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  

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

 12.04.2016, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на Товариствi. 

Головою Правлiння Товариства 12.04.2016 р. було прийнято рiшення призначити на посаду 

головного бухгалтера ТОВ "Правова бухгалтерська компанiя "Премiум-Аутсорсiнг" (код 

ЄДРПОУ 37267389). 

 

1) Посада 

 Внутрiшнiй аудитор 

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

 Акчурiн Сергiй Олександрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 НА 615111 10.12.1998 Новоушицький РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "Провiдна", Директор департаменту страхування корпоративних клiєнтiв. 

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

 18.11.2016, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки:  

 

- Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи 



внутрiшнього контролю Установи, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного 

дiяльностi Установи, а також оцiнювати його. 

 

- Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Установи 

встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на 

них обов'язками. 

 

- Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Установи чинного законодавства, у тому 

числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi регулюють 

дiяльнiсть Установи. 

 

- Iнформувати виконавчий орган Установи про недопущення дiй, результатом яких може стати 

порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг. 

 

- Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи 

внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням. 

 

- Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Установи 

документiв на всiх носiях. 

 

- Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово 

висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї, 

наданi керiвництву Установи. 

 

Протоколом №15 засiдання Наглядової ради вiд 17.11.2016 р. прийнято рiшення призначити 

Акчурiна Сергiя Олександровича на посаду внутрiшнього аудитора. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: директор департаменту страхування корпоративних клiєнтiв ПрАТ 

"СК "Провiдна", начальник Управлiння розвитку малого та середнього бiзнесу АТ "Дельта 

Банк". Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Гладкий Вiктор Анатолiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 455596 22.06.1997 Московський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1963 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ фiрма "Астарта-Київ", фiнансовий директор. 

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

 24.04.2015, обрано на три роки 

9) Опис 

 Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та 

головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавствомм, Статутом 



Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 31 рiк.  Перелiк попереднiх посад 

за останнi п'ять рокiв: виконуючий обов'язки Голови правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 

заступник Голови правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", заступник Голови правлiння, директор 

головного управлiння корпоративного бiзнесу ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", радник Голови Ради 

директорiв з корпоративного бiзнесу АТ "ДЕЛЬТА БАНК", заступник Голови Ради директорiв 

АТ "ДЕЛЬТА БАНК", фiнансовий директор ТОВ фiрма "Астарта-Київ". Посади, якi обiймає 

посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: фiнансовий директор ТОВ фiрма "Астарта-

Київ", 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Биков Андрiй Анатолiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СТ 317689 18.01.2013 Бориспiльський РВ Управлiння ДМС України в Київськiй областi 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ фiрма "Астарта-Київ", начальник вiддiлу корпоративного та антимонопольного 

права юридичного управлiння. 

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

 24.04.2015, обрано на три роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та рiшеннями 

органiв Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 19 рокiв.  Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: начальник вiддiлу корпоративного та антимонопольного права 

юридичного управлiння ТОВ фiрма "Астарта-Київ". Обiймає посаду начальника вiддiлу 

корпоративного та антимонопольного права юридичного управлiння ТОВ фiрма "Астарта-Київ", 

04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Герасiмова Євгенiя Сергiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МЕ 769474 04.07.2006 Святошинський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 



 ТОВ "КУА i АПФ "Астарта-Iнвест", директор. 

ТОВ фiрма "Астарта-Київ", заступник начальника управлiння. 

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

 24.04.2015, обрано на три роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та рiшеннями 

органiв Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 17 рокiв.  Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: керiвник вiддiлу по створенню i управлiнню пайового 

iнвестицiйного фонду ТОВ "КУА i АПФ "Астарта-Iнвест", начальник вiддiлу з управлiння 

активами ТОВ "КУА i АПФ "Астарта-Iнвест", директор ТОВ "КУА i АПФ "Астарта-Iнвест". 

Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: директор ТОВ "КУА i 

АПФ "Астарта-Iнвест", 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, лiтера "А"; заступник 

начальника управлiння ТОВ фiрма "Астарта-Київ", 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44, 

лiтера "А".       

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 27.04.2016 

Кворум зборів 90,25 

Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1. Прийняття рiшення про припинення повноважень Лiчильної комiсiї, обрання 

Лiчильної комiсiї, Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства. 

Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв 

товариства. 

2. Розгляд звiту Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

та затвердження звiту Наглядової ради. 

3. Розгляд звiту Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

та затвердження звiту Правлiння. 

4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 р., 

5. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв за 2015 р.. 

6. Внесення змiн до статуту та затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї.. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок 

денний затверджувався Наглядовю радою, iнших пропозицiй не було.  

Результати розгляду питань порядку денного:  

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

1. Припинити повноваження Лiчильної комiсiї у складi 2 осiб: 

1) Головний бухгалтер Хомченко Iрина Петрiвна; 

2) Старший бухгалтер Данник Ольга Василiвна. 

2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 осiб: 

1) Старший бухгалтер Данник Ольга Василiвна  

2) Старший фахiвець вiддiлу супроводження страхування Федоренко Богдана 

Iгорiвна 

Постановити, що обраний склад лiчильної комiсiї Товариства здiйснює свої 

повноваження до прийняття загальними зборами рiшення про обрання нового 

складу лiчильної комiсiї Товариства. 

3. Обрати головою загальних зборiв - Майбороду Олександра Леонiдовича, 

секретарем загальних зборiв - Корякiна  Iвана Михайловича. 

4. Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

З другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  



Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк прийняти до вiдома та затвердити. 

З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк про 

роботу Товариства у звiтному перiодi прийняти до вiдома та затвердити. 

З четвертого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

Рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк - затвердити. 

З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

Затвердити фiнансовий результат за 2015 рiк та не здiйснювати розподiл прибутку 

i збитку за 2015 р..  

З шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ:  

1) Внести змiни до статуту Товариства. Затвердити змiни до статуту Товариства, 

оформленi шляхом викладення статуту Товариства у новiй редакцiї. 

2) Уповноважити виконуючу обов'язки Голови правлiння Товариства Iщук Олесю 

Петрiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Товариства статут Товариства у новiй 

редакцiї. 

3) Призначити вiдповiдальною особою за проведення державної реєстрацiї змiн 

до статуту Товариства виконуючу обов'язки Голови правлiння Товариства Iщук 

Олесю Петрiвну з правом передоручення цих повноважень третiм особам за її 

розсудом. 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.08.1998 452/1/98 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 3 000 300 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  за  реєстрацiйний №452/1/98  вiд 20.08.1998 року, видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. 

06.09.2000 455/1/00 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 30 000 3 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. 

Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  за  реєстрацiйний №455/1/00  вiд 06.09.2000 року, 

видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. 

18.02.2005 91/1/05 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

UA2302731003 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 70 000 7 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. 

Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  за  реєстрацiйний №91/1/05  вiд 18.02.2005 року, видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. 

02.07.2010 488/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

UA4000078695 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 70 000 7 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  за  реєстрацiйний №488/1/10  вiд 02.07.2010 року, видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй, втратило чиннiсть. 

02.07.2010 488/1/10 Державна комiсiя з UA4000078695 Акція проста Бездокумент 100 70 000 7 000 000 100 



цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

бездокумента

рна іменна 

арні іменні 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  за  реєстрацiйний №488/1/10  дата реєстрацiї 02.07.2010 року, 

видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.05.2011р. в зв'язку iз змiною найменування, втратило чиннiсть. 

17.12.2013 201/1/2013 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000078695 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

171,43 70 000 12 000 100 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових бiржах не було. Товариство 16.08.2013 р. прийняло рiшення про ззбiльшити розмiр статутного капiталу товариства до 

12 000 100,00 грн. (дванадцяти мiльйонiв ста гривень) шляхом пiдвищення номiнальної вартостi кожної акцiї до 171,43 гривень (сто сiмдесят 

одної гривнi 43 копiйок) за рахунок спрямування до статного капiталу частини прибутку отриманого товариством у 2012 роцi у розмiрi 5 000 

100,00 грн. (п'ять мiльйонiв сто гривень). Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 17.12.2013 р. було зареєстровано випуск 

акцiй загальною номiнальною вартiстю 12000100,00 грн. у кiлькостi 70000 шт. номiнальною вартiстю 171,43 грн. кожна акцiя. 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 104 80 0 0 104 80 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 100 77 0 0 100 77 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 4 3 0 0 4 3 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 104 80 0 0 104 80 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): 

будiвлi та споруди - 20  рокiв; 

машини та обладнання - 5 рокiв; 

транспортнi засоби - 5 рокiв; 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4  рокiв. 

Первiсна вартiсть основних засобiв - 193  тис.грн. 

Ступiнь їх зносу - 58,55% 

Ступiнь їх використання - 100%. 

Сума нарахованого зносу - 113 тис. грн. 

У 2016 роцi вiдбулося зменшення вартостi основних засобiв за рахунок 

реалiзацiї та списання з балансового облiку морально- та фiзично 

застарiлих машин та обладнання, iнших основних засобiв. 

Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi. 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 



за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 386 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 6 612 X X 

Усього зобов'язань X 6 998 X X 

Опис Довгостроковi зобов'язання i забезпечення станом на 

31.12.2016 р. становлять 6 183 тис. грн. i складаються iз 

страхових резервiв. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення станом на 31.12.2016 р. 

становлять 815 тис. грн., у тому числi поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 12 тис. грн., за 

розрахунками з бюджетом - 386 тис. грн.; iншi поточнi 

зобов'язання - 415 тис. грн. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

02.02.2016 02.02.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

11.03.2016 12.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

12.04.2016 13.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2016 1 0 

2 2015 2 1 

3 2014 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше  



(запишіть) 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  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 ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались. 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

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

акцій 
0 



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

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Наглядова Рада не проводила самооцiнки. 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

Наглядова рада не проводила самооцiнки. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  2 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) Комiтетiв в складi Наглядової ради не створено. 

Інше (запишіть) Комiтетiв в складi Наглядової ради не створено. 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

Комiтетiв в складi Наглядової ради не створено. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

Члени Наглядової ради винагороди не отримують. 

 

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



товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (запишіть) 

 
 X 

 

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

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 



Обрання та відкликання 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 
ні ні ні так 

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 ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-



оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

акціонер

а 

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так ні так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні ні так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні 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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 



З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень X  

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншi причини вiдсутнi. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi. 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 



трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

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

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

 

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

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

 

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

управління? (так/ні)  ні 

 

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з усiх видiв 

страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних i юридичних осiб та здiйснення фiнансової 

дiяльностi  в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом товариства. 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

Власник iстотної участi вiдсутнiй. 

Контролер за страховиком - вiдсутнiй. 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх 

правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг 

вiдсутнi.  Пiд час перебування у складi виконавчого органу або наглядової ради зазначених у 



звiтi осiб, факти невиконання фiнансових зобов'язань, неплатоспроможностi Товариства та 

факти застосування санкцiй з боку Нацкомфiнпослуг до Товариства не встановленi. Санкцiї з 

боку Нацкомфiнпослуг особисто до членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика не 

застосовувались. 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

Заходи не застосовувались. 

 

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

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються Товариством є послiдовними i 

взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер i спрямоване на 

забезпечення очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, зокрема оптимiзацiї обсягу 

доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi активiв, iнвестицiй . 

Система управлiння ризиками включає наступнi процеси: 

а) оцiнка небезпек та розробка умов страхування; 

б) iдентифiкацiя об'єкту страхування та визначення розмiру страхового платежу у вiдповiдностi 

до затверджених умов; 

в) встановлення розмiрiв власного утримання та передача надлишку вiдповiдальностi у 

перестрахування; 

г) урахування всiх аспектiв обслуговування клiєнтiв, включаючи надiйнiсть послуг, дотримання 

термiнiв, оперативний розгляд скарг i активний збiр вiдгукiв клiєнтiв, а також реагування на 

них; 

д) надання клiєнтам достовiрної iнформацiї про страховi продукти та умови страхування; 

є) оцiнка ризикiв та розробка широкого спектру умов страхування, визначення розмiрiв 

страхових премiй вiдповiдно до затверджених умов. 

Вказанi процеси регламентуються вiдповiдними внутрiшнiми положеннями товариства. 

 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

ПрАТ «УАСК» застосовує систему внутрішнього  аудиту(контролю), яка полягає в перевiрцi 

вже виконаних операцiй з метою перевiрки їх на вiдповiднiсть iнструктивним матерiалам та 

нормативним актам дiючого законодавства. Внутрішній аудит здійснює: нагляд за поточною 

діяльністю компанії, контролює дотримання  законів, нормативно-правових актів органів, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління 

товариства, перевірку результатів поточної фінансової діяльності, аналіз інформації про 

діяльність товариства, професійну відповідність та діяльність  працівників. 

Дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Динаміка валових страхових премій за 2015-2016 р.р., тис.грн.  
                                                                                                                                    

За видами страхування договори 

поділяються наступним чином: 

У 2015 році 

надходженн

я платежів 

У 2016 році 

надходження 

платежів 

Зміни 

(+-) 

страхування від нещасних випадків 18 5 -13 

медичне страхування (безперервне 1 224 2132 +908 



страхування здоров'я ) 

страхування наземного транспорту(крім 

залізничного) 
1 931 1 437 -494 

страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 
705 1 587 +882 

страхування майна (іншого, ніж передбачено 

пунктами 7-12) 
705 1 587 +882 

страхування відповідальності перед третіми 

особами(іншої, ніж передбачена пунктами 12-

14 цієї статті) 

2 51 +49 

 страхування фінансових ризиків - 265 +265 

страхування сільськогосподарської продукції 5 401 10 001 +4 600,0 

Всього: 9 986 17 065 +7 079 

     

Пріоритетними видами страхування в звітному періоді були: медичне страхування, страхування 

наземного транспорту, страхування майна (іншого, ніж передбачено графами 7 - 12), 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійний явищ, страхування сільськогосподарської 

продукції. 

Страхова діяльність за всіма видами страхування за 2016 рік була прибутковою. 

Протягом 2016 року постійно проводилась робота по залученню нових клієнтів та розширенню 

сфери діяльності Товариства, пов’язану з розширенням переліку страхових продуктів і 

вивченням ринку перестрахування. 

Розрахунки із страхувальниками проводяться своєчасно. 

Простроченої заборгованості станом на кінець звітного періоду перед страхувальниками за 

видами страхування немає. 

Відокремлені підрозділи Товариства відсутні. 

Невиконаних страхових зобов’язань немає. 
 

    Динаміка перестрахових  платежів за 2015-2016 р.р., тис. грн. 

За видами страхування У 2015 році 

перестрахова

но 

У 2016 році 

перестрахо

вано 

Відхиле

ння, +/- 

страхування наземного транспорту(крім 

залізничного) 

333 320 -13 

страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 
340 625 +285 

страхування майна (іншого, ніж передбачено 

пунктами 7-12) 
340 625 +285 

страхування сільськогосподарської продукції 134 - -134 

страхування відповідальності перед третіми 

особами (іншої, ніж передбачена графами 14 - 

16) 

 

- 

 

15 

 

+15 

Всього: 1 147 1 585 438 

Дані що до кожного виду забезпечень, тис. грн.:                                                                                                                   

Вид резервів 
Станом на 

31.12.2015 
Станом на 

31.12.2016 

Величина сформованих страхових резервів на 

кінець звітного періоду, із них: 
4642 6 183 



технічні резерви 4642 6 183 

у тому числі резерви незароблених премій 4492 5 913 

резерв заявлених, але не виплачених збитків 150 270 

Величина часток перестраховиків у резервах 

незароблених премій 492 837 

 

 

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

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Статутом не встановлено граничний обсяг активiв  в разi  їх вiдчуження. 

 

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

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Статутом не встановлено граничний обсяг активiв для  проведення оцiнки в разi  їх вiдчуження. 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

 Протягом 2016 року операцiї з пов'язаними особами Товариства вiдсутнi. 

 

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

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

Розпорядження Держфiнпослуг № 5204 вiд 27.12.2005 р. "Про затвердження Методичних 

рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної 

фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика". 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

- ТОВ "Аудиторська фiрма "АУДИТ СЕРВIС ГРУП", призначений для перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2015р . 

- ТОВ "Малтiком", призначений для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за 2016р . 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 15 рокiв; 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перший рiк; 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 обов`язковий аудит за 2016 рiк; 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора не було; 



 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 ТОВ "Алан –Аудит", код ЄДРПОУ 3127822;ТОВ "Фiнком-Аудит", код ЄДРПОУ 

23164098;АУФ "Олександр i К" код ЄДРПОУ 30525809;ТОВ "Малтiком" код ЄДРПОУ 

30777206;ТОВ "АФ "Аудит Сервiс Групп" код ЄДРПОУ 31714676; 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 до аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не 

застосовувались. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена 

аудиторським висновком, не виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг; 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 скарги, що надходять до товариства розглядаються у строки та в порядку, встановлених 

законодавством; 

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

розглядати скарги 

 Биков Андрiй Вiкторович; 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

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

скарг) 

 протягом звiтного року скарги стосовно надання фiнансових послуг не надходили; 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 позови стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою Товариство не 

отримувало. 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МАЛТIКОМ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

30777206 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

03148, вул. Пшенична, 8,  м. 

Київ 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

2409, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

за 2016 рiк 

Думка аудитора умовно-позитивна 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
Приватне акцiонерне  товариство 

"Українська аграрно -страхова компанiя" 
за ЄДРПОУ 22800936 

Територія Черкаська область, Черкаси за КОАТУУ 7110100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 11 

Адреса, телефон: 18001 м. Черкаси, вул. Дашковича, буд.20, оф.226, 0472-56-65-25 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 3 0 

    первісна вартість 1001 93 93 

    накопичена амортизація 1002 ( 90 ) ( 93 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 104 80 

    первісна вартість 1011 190 193 

    знос 1012 ( 86 ) ( 113 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 107 80 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 17 8 

Виробничі запаси 1101 17 8 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 559 1 106 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 33 0 

    з бюджетом 1135 609 6 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 609 0 

    з нарахованих доходів 1140 1 134 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 31 786 31 770 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 12 729 

Гроші та їх еквіваленти 1165 12 902 11 332 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 12 902 11 332 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 17 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 493 837 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 493 837 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 46 400 57 939 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 46 507 58 019 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 000 12 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 29 119 29 119 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -305 9 902 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 40 814 51 021 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 4 642 6 183 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 150 270 

    резерв незароблених премій 1533 4 492 5 913 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 4 642 6 183 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 36 12 

    розрахунками з бюджетом 1620 4 386 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 386 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 674 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 107 2 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 230 415 

Усього за розділом IІІ 1695 1 051 815 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 46 507 58 019 

 

Керівник    Iщук Олеся Петрiвна 

 

Головний бухгалтер   Iщук Олеся Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
Приватне акцiонерне  товариство 

"Українська аграрно -страхова компанiя" 
за ЄДРПОУ 22800936 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 14 076 4 739 

Премії підписані, валова сума 2011 16 639 9 536 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 1 486 ) ( 976 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1 421 2 071 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 344 -1 750 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 917 ) ( 785 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 13 159 3 954 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -120 44 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -120 44 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 294 538 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 518 ) ( 3 216 ) 

Витрати на збут 2150 ( 275 ) ( 339 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 140 ) ( 664 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 10 400 317 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2 914 1 594 



Інші доходи 2240 9 711 53 456 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 366 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 9 711 ) ( 88 138 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 12 948 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 32 771 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 741 -695 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 10 207 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 33 466 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10 207 -33 466 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 22 72 

Витрати на оплату праці 2505 1 538 1 613 

Відрахування на соціальні заходи 2510 326 410 

Амортизація 2515 31 65 

Інші операційні витрати 2520 1 016 995 

Разом 2550 2 933 3 155 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Iщук Олеся Петрiвна 

 

Головний бухгалтер   Iщук Олеся Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
Приватне акцiонерне  товариство 

"Українська аграрно -страхова компанiя" 
за ЄДРПОУ 22800936 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 360 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 38 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 38 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 674 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 1 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 15 784 9 324 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 10 818 1 939 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 448 ) ( 1 125 ) 

Праці 3105 ( 1 242 ) ( 1 954 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 319 ) ( 596 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 061 ) ( 471 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 745 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 316 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 14 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 59 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 1 333 ) ( 4 923 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 12 745 ) ( 136 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8 741 2 771 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 13 419 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 2 116 1 593 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 25 947 ) ( 25 000 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 162 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -10 412 -23 569 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 671 -20 798 

Залишок коштів на початок року 3405 12 902 33 700 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 101 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 11 332 12 902 

 

Керівник    Iщук Олеся Петрiвна 

 

Головний бухгалтер   Iщук Олеся Петрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
Приватне акцiонерне  товариство "Українська аграрно -

страхова компанiя" 
за ЄДРПОУ 22800936 

 

Звіт про власний капітал 
За 2016 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 12 000 0 0 29 119 -283 0 0 40 836 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -22 0 0 -22 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 12 000 0 0 29 119 -305 0 0 40 814 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 10 207 0 0 10 207 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 10 207 0 0 10 207 

Залишок на кінець року  4300 12 000 0 0 29 119 9 902 0 0 51 021 

 

Керівник    Iщук Олеся Петрiвна 

 

Головний бухгалтер   Iщук Олеся Петрiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

1. Загальна інформація 
Ідентифікаційний код 22800936 

Повне найменування ПрАТ "Українська аграрно-страхова компанія" 

Скорочена назва ПрАТ "УАСК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Місцезнаходження м. Черкаси, вул. О. Дашковича 20, офіс 226 

Телефон (0472) 56-65-25 

Факс - 

Е-mail uaic@uaic.com.ua 

Назва посади, прізвище та ініціали 

керівника 
В.О. Голови правління Іщук О.П. 

Прізвище та ініціали головного 

бухгалтера 

З 01.01.2016 – по 12.04.2016 Хомченко І.П.; 

з  12.04.2016 – по теперішній час ТОВ «ПБК «Преміум-

Аутсорсінг»  

Кількість працівників 11 

Дата звітності та звітний період 31.12.2016, 2016 рік 

Валюта звітності та одиниця її 

виміру 
Грн. 

 

ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» розпочало свою діяльність 27 червня 1995 року, 

як ЗАТ СК «Саламандра-Дніпро». Остання перереєстрація товариства проведена 16 

листопада 2015 року у зв`язку із зміною  місцезнаходження. Нову редакцію статуту 

товариства було зареєстровано 10.05.2016 року згідно рішення загальних зборів акціонерів 

(протокол №37 від 27.04.2016 р.).  

12.04.2016 р. обов’язки головного бухгалтера покладені на аутсорсингову компанію ТОВ «ПБК 

«Преміум-Аутсорсинг». 

ПрАТ «УАСК» має дев`ять  ліцензій від Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг на здійснення добровільних видів 

страхування інші,  ніж  страхування  життя. 

 

Ліцензія серія АВ № 584789 від 04.08.2011 року на право здійснювати страхову діяльність у 

формі добровільного: 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Строк дії з 18.09.2008 

року безстроковий. 

Ліцензія серія АВ № 584790 від 04.08.2011 року на право здійснювати страхову діяльність у 

формі добровільного: 

- страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного  транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)].Строк дії з 18.09.2008 року безстроковий. 

Ліцензія серія АВ № 584791 від 04.08.2011 року на право здійснювати страхову діяльність у 

формі добровільного: 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).Строк дії з 18.09.2008 року 

безстроковий. 

Ліцензія серія АВ № 584792 від 04.08.2011 року на право здійснювати страхову діяльність у 

формі добровільного: 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного).Строк дії з 18.09.2008 року 

безстроковий. 

mailto:uaic@uaic.com.ua


Ліцензія серія АВ № 584793 від 04.08.2011 року на право здійснювати страхову діяльність у 

формі добровільного: 

- страхування від нещасних випадків. Строк дії з 18.09.2008 року безстроковий. 

Ліцензія серія АВ № 584794 від 04.08.2011 року на право здійснювати страхову діяльність у 

формі добровільного: 

- страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності 

власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, 

відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника)].Строк дії з 18.09.2008 року безстроковий. 

Ліцензія серія АВ № 584795 від 04.08.2011 року на право здійснювати страхову діяльність у 

формі добровільного: 

- страхування фінансових ризиків.Строк дії з 02.11.2006 року безстроковий. 

Ліцензія серія АД № 039915 від 16.10.2012 року на право здійснювати страхову діяльність у 

формі добровільного: 

- страхування сільськогосподарської продукції. Строк дії з 17.09.2012 року 

безстроковий. 

- ліцензія на впровадження страхової діяльності у формі добровільного страхування 

вантажів та багажу(вантажобагажу) видана згідно розпорядження № 2181 від 10.09.2015. 

 

2. Загальні принципи здійснення бухгалтерського обліку господарчої діяльності Товариства 

та Концептуальна основа складання фінансової звітності за 2016 р. 

Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується у 

Товаристві бухгалтерською службою, кількісний склад якої визначається штатним розписом, 

затверджується Головою Правління та ТОВ «ПБК «Преміум-Аутсорсинг». 

Фінансова звітність Товариства за 2016 р. була підготовлена, виходячи з припущення 

безперервної діяльності, що передбачає використання активів та погашення зобов'язань в ході 

звичайної господарської діяльності.  

Згідно ст.12 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" в 2016 

році Товариство складає звітність за МСФЗ. 

Починаючи з 01.01.2012 р. фінансову звітність за П(С)БО Товариство не складає. 

Товариство здійснює відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, оцінку 

активів, статей власного капіталу та зобов’язань Товариства згідно МСФЗ, починаючи з 

01.01.2012 р. із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від  30.11.1999 р. №291 (зі змінами), при цьому Товариство 

самостійно визначає склад субрахунків Плану рахунків для отримання аналітичної та 

синтетичної інформації з метою складання фінансової звітності за МСФО, як це передбачено 

Наказом МФУ №1591 від 09.12.2011 р. 

Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків. 

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2016 році Товариство дотримувалося принципів 

складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі  складання фінансової 

звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме: 

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 

здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в 

фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);  

- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що 

підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому); 

- зрозумілості; 

- доречності (суттєвості); 



- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, 

обачність, повнота); 

- зіставності; 

- можливості перевірки, тощо. 

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік є фінансовою звітністю, складеною у повній 

відповідності з МСФЗ, при цьому принцип зі ставності шляхом надання порівняльної інформації 

реалізований Товариством наступним чином:  

- при складанні Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звіту про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік та Звіту про рух грошових коштів 

за 2016 рік Товариством надається порівняльна інформація за 2015 рік, яка була надана при 

складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2015 році;  

- при складанні Звіту про власний капітал за 2016 рік Товариством надається інформація 

щодо розміру власного капіталу станом на початок 2016 року  та додатково надається Звіт 

про власний капітал за 2015 рік (на виконання вимог п.10 розділу II Наказу МФУ № 73 від 

07.02.2013 р).  

При складанні фінансової звітності на основі МСФЗ за 2016 рік Товариство застосовує МСФЗ, 

що чинні на 31.12.2016 рік та які офіційно оприлюднені на веб - сайті МФУ. 

 

3. Основна інформація щодо відображення активів, зобов’язань та власного капіталу в 

Балансі Товариства станом на 31.12.2016 р. 

Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом на 

31.12.2016 року згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику», яка затверджена Наказом  № 2-3 від 04 січня2012 року «Про  облікову політику 

ПрАТ «УАСК» (із змінами та доповненнями - наказ № 50/1 ОП-З від 01.09.2015 року «Про 

внесення змін в облікову політику ПрАТ УАСК»). 

Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що 

використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база 

передбачає більш ніж один їх варіант застосування та  розроблена у відповідності до вимог :  

- Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ); 

- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами): 

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 05.06.95 за N 168/704; 

- Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності (лист 

Міністерства фінансів України від 29.07.2003 N 04230-04108); 

Згідно облікової політики Товариства, рівень суттєвості «межу суттєвості» визначена  на 

рівні 0,1 % від балансової вартості активів. 

- Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.02.2000 № 419 (зі змінами та доповненнями);  

 - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 

листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 

року №1591). 

 

3.1. Облік нематеріальних активі 

Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає в фінансовій звітності згідно МСБО 

38 «Нематеріальні активи».  

Нематеріальні активи Компанії представлені програмним забезпеченням, правами 

користування. Нематеріальні активи відображені в обліку за собівартістю. Амортизація 

нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання нематеріальних 

активів. 



Обмеження права власності підприємства на нематеріальні активи відсутні. 

Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів. 

Строк корисного використання нематеріальних активів за групами: 

програмне забезпечення 3-5 років; 

інше - 3 роки. 

Нематеріальні активи                                                                                  тис.грн. 

Най

мену

ванн

я 

Первісна 

вартість 

на 

початок 

року 

Знос на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Нарахована 

амортизація 
Залишок на кінець року 

Первісна 

вартість 

Знос 

Нем

атер

іаль

ні 

акти

ви 

93 90 - - 3 93 93 

 

3.2. Облік основних засобів 
Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості згідно МСБО 16 «Основні засоби». 

Щодо  усіх  груп  та  видів  основних  засобів  Товариство  дотримується  єдиної політики 

визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. 

Основні  засоби  оприбутковуються  на  балансі  за  собівартістю  придбання,  що  включає витрати  

на  транспортування,   та  інші  безпосередньо  пов'язані  витрати.  Товариство  не  визнає  в 

балансовій  вартості  об'єктів  основних  засобів  витрати  на  технічне  обслуговування  та  поточні 

ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду й розподіляються на собівартість 

продукції. Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО16 “Основні засоби”. 

Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання 

основних засобів без урахування очікуваної залишкової вартості. Строк корисного 

використання основних засобів за групами: Будинки та споруди - 15-30 років; Меблі - 5 років; 

автомобілі - 10 років; офісне устаткування - 5 роки; інші -1 рік. 

Обмеження права власності підприємства на основні засоби відсутні. 

Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів. 
Групи основних засобів: 

 
Групи 

основних 

засобів 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка/дооцінка Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

Залишок на 

кінець року 

Первісна 

вартість 

знос  Первісна 

вартість 

знос Первісна 

вартість 

знос  Первісна 

вартість 

знос 

Машини та 

обладнання 
136 36 - - - - - 23 136     59 

Інструменти 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

5 1 - - - - - 1 5 2 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

49 49 3 - - - - 3 52 52 

РАЗОМ: 190 86 3 - - - - 27 193 113 

 

 

 

 



3.3. Облік фінансових інструментів -  фінансових активів та зобов’язань 

Облік фінансових активів та зобов’язань ведеться згідно МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти». 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі тільки коли воно стає 

стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або 

продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

 Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

 -  фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

У своїй інвестиційній діяльності керівництво Товариства дотримується виваженої політики, 

оскільки в тих економічних умовах, які склалися в нашій країні на даний час, дуже важливо 

вчасно та виважено диверсифікувати  ризики. 

Протягом 2016 року Товариство купувало та утримувало до погашення з метою отримання 

прибутку Облігації внутрішньої державної позики. Зазначені активи оцінюються за 

амортизованою собівартістю. 

тис. грн. 

 Вид інвестиції 

Амортизована 

собівартість 

Термін вкладень 

початок кінець 

1 

Міністерство фінансів України, облігації 

внутрішньої державної позики 3 198 26.07.2016 25.01.2017 

2 

Міністерство фінансів України, облігації 

внутрішньої державної позики 2 546 09.08.2016 25.01.2017 

3 

Міністерство фінансів України, облігації 

внутрішньої державної позики 1 583 22.08.2016 01.03.2017 

4 

Міністерство фінансів України, облігації 

внутрішньої державної позики 1 953 13.10.2016 01.03.2017 

5 

Міністерство фінансів України, облігації 

внутрішньої державної позики 1 607 21.10.2016 17.05.2017 

6 

Міністерство фінансів України, облігації 

внутрішньої державної позики 1 842 07.11.2016 25.01.2017 

 Всього 12 729   

 

3.4.Запаси 

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 

«Запаси». Протягом 2016 р. обліковувались активи, які існують у формі основних чи 

допоміжних матеріалів для споживання при наданні послуг. 

Запаси відображаються в обліку за собівартістю. 

На видатки запаси відносяться за методом середньозваженої собівартості. 

                                                                          тис. грн. 

Найменування 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Сировина і матеріали - - - 

Паливо 15 16 - 

Запасні частини 31 - - 

інші матеріали 58 1 8 

Разом: 104 17 8 

 

 

 



3.5. Дебіторська заборгованість 

Дебіторську заборгованість прийнято визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання 

Товариством майбутніх економічних вигід та її можна достовірно визначити. 

Не поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2016 р. відсутня. 

3.5.1.Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги. 

Дебіторська заборгованість відображається за вартістю очікуваних надходжень. 

До складу  дебіторської заборгованості включена заборгованість по нарахованим за договорами 

страхування  страховим платежам, оплата яких здійснюється частинами згідно договорів.     

тис. грн. 

Показник 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

До 12 місяців, тис. грн. 396 555 1106 

    

3.5.2.Інша дебіторська заборгованість та забогованість з нарахованих доходів представлена 

настпним чином 

             тис.грн. 

Показник 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Розрахунки з асистуючими компаніями 29 8 25 

Розрахунки із надання агентських послуг для 

інших страховиків 
30 35 - 

Розрахунки з банками 1 500 1500 1500 

Розрахунки по цінним паперам - 30 212 30 212 

заборгованість з нарахованих доходів  1 134 

Інша заборгованість 48 32 33 

Разом: 1 607 31 787 31 904 

Протягом 2016 року списання безнадійної дебіторської заборгованості не було. 

Резерв сумнівних боргів не формувався, так як є впевненість в надійності дебіторів і в тому, що 

заборгованість буде погашено в строки згідно умов договору. 

 

3.6.Поточні зобов'язання і забезпечення     
Зобов’язання Товариство класифікує на не поточні та поточні. 

Не поточні зобов’язання Товариства складаються зі страхових резервів, сформованих задля 

забезпечення страхової діяльності.  

Поточні зобов’язання Товариства складаються  із поточної кредиторської заборгованості за 

отримані послуги.  

                                                                                                                                             тис.грн. 

Показник 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Поточна кредиторська заборгованість за товари , 

роботи, послуги 
31 36 14 

Поточна кредиторської заборгованості за 

одержаними авансами  

 

19 674  

Поточна кредиторська заборгованість за 

договорами перестрахування 
2024 107 - 

Поточна кредиторська заборгованість по 

розрахункам з бюджетом  
- 4 386 

Інші поточні зобов`язання 48 230 415 

Разом: 2 122 1 029 815 

Протягом 2016 року списання кредиторської заборгованості не було. 



 

3.7. Грошові кошти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у банках, грошові 

кошти в дорозі. 

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю.  

                                                                                                                                        тис.грн. 

Показник 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Каса 3 - - 

Поточні рахунки в банку 877 1 505 3 

Депозитні рахунки 32 820 11 397 11329 

Грошові кошти в дорозі - - - 

Разом: 33 700 12 902 11 332 

 

Для повсякденної роботи та для розміщення інвестиційних ресурсів Товариство вибирає тільки 

високо надійних партнерів у банківському секторі. Депозитні банківські вклади розміщені  з 

урахуванням вимог щодо кредитного рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи 

страховика, що включаються до суми прийнятних активів із метою дотримання нормативу  

достатності активів. Рейтинг банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади 

Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, 

визначеною Законодавством України.  

 "Грошові кошти та їх еквіваленти" (на кінець звітного періоду)                                     тис.грн. 

Показник 
Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

Термін вкладень 

Початок/кінець 
Сума вкладень 

Грошові кошти та їх еквіваленти    11 332 

зокрема:на поточних рахунках    3 

Вклади в банках (депозити), у тому 

числі(назва банківської установи): 

   
11 329 

ПАО "УкрСиббанк" (активный) 09807750 15.05.2009 безтерміновий 7 

ПАО "Райффайзен Банк Аваль " ( активный) 14305909 25.05.2016 28.05.2017 472 

ПАО "Прокредитбанк" 21677333 05.12.2016 06.03.2017 1500 

ПАО "ОТП БАНК" 21685166 09.12.2016 09.03.2017 1500 

ПАО " ОЩАДБАНК" 00032129 13.12.2016 13.02.2017 1000 

ПАО " ОЩАДБАНК" 00032129 14.11.2016 15.01.2017 1400 

ПАО " ОЩАДБАНК" 00032129 24.11.2016 25.01.2017 2000 

ПАО " АЛЬФА-БАНК" 23494714 24.11.2016 24.01.2017 500 

ПАО " АЛЬФА-БАНК" 23494714 28.12.2016 03.05.2017 1500 

ПАО "ОЩАДБАНК"  (дол. США) 00032129 13.12.2016 20.03.2017 1450 

Грошові кошти в дорозі — відсутні. 

Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами у2016 році відсутні. 

 

4. Страхова діяльность 

Облік страхової діяльності здійснюється Товариством згідно МСФЗ 4 «Страхові контракти» та 

вимог державного регулятора страхової діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових  послуг. 

Товариство надає  послуги добровільного  страхування з видів страхування, інших,  ніж 

страхування  життя,  у відповідності до отриманих ліцензій. 

Товариство здійснило тестування договорів Товариства на відповідність страховим контрактам  

згідно МСФЗ 4 «Страхові контракти». 



За результатами тестування визначено, що у 2016 р страхові контракти, які укладалися 

Товариством,  є страховими контрактами у відповідності до ЗУ «Про страхування» та критеріям 

визначення страхових контрактів, які передбачені МСФЗ 4 «Страхові контракти» та  не містять 

депозитних компонентів та  вбудованих похідних інструментів, відповідають основним 

критеріям страхових контрактів за МСФЗ 4:   

- наявна невизначеність події щодо страхового випадку; 

- наявність значного страхового ризику; 

- наявність збитків застрахованої особи у разі настання страхової події. 

 

   Страхова діяльність : 

 

 Динаміка валових страхових премій  

 тис.грн. 

За видами страхування  
2014р. 

Страхові премії 

2015р. 

Страхові премії 

2016р. 

Страхові премії 

страхування від нещасних випадків 17 18 5 

медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я ) 
983 1 224 2132 

страхування наземного транспорту(крім 

залізничного) 
1 171 1 931 1437 

страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 
891 705 1587 

страхування майна (іншого, ніж передбачено 

пунктами 7-12) 
891 705 1587 

страхування відповідальності перед третіми 

особами(іншої, ніж передбачена пунктами 12-

14 цієї статті) 

11 2 51 

 страхування фінансових ризиків - - 265 

страхування сільськогосподарської продукції 6 247 5 401 10001 

Всього: 10 210 9 986 17065 

 

Пріоритетними видами страхування в звітному періоді були: медичне страхування, страхування 

наземного транспорту, страхування майна (іншого, ніж передбачено графами 7 - 12), 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійний явищ, страхування сільськогосподарської 

продукці. 

Страхова діяльність  на протязі 2016 року була прибутковою. 

Слід зазначити, що в Товаристві протягом 2016 року постійно проводилась робота по залученню 

нових клієнтів та розширенню сфери діяльності Товариства, пов’язана з розширенням переліку 

страхових продуктів і вивченням ринку перестрахування. 

Розрахунки із страхувальниками проводяться своєчасно.  

Відокремлених підрозділів Товариство не має. 

 

4.1. Облік забезпечення в страховій діяльності. 

Товариство формує та веде облік страхових резервів з метою забезпечення майбутніх виплат 

страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). 

З огляду на те що МСФ3 та МСБО не визначають методів формування резервів, Товариством 

прийнято рішення розраховувати страхові резерви у відповідності до ЗУ «Про страхування». 

 

Задля забезпечення страхової діяльності Товариством формується та ведеться облік страхових 

резервів   



- незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим 

ризикам, які не минули на звітну дату; 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 

 

4.1.1.Резерви незароблених премій (РНП) 

Формування страхових резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 

страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами 

страхування. Частки перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за видами 

страхування визначаються одночасно з розрахунком страхових резервів. 

Розрахунок величини РНП  здійснювати наступним чином: у  розрахунку враховуємо 

надходження сум  страхових премій, з   відповідних   видів страхування   у   кожному  місяці  з  

попередніх  дев'яти  місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку: 

   -  суми  страхових премій, які надійшли за  перші  три  місяці розрахункового  періоду * 0,25; 

   - суми  страхових премій, які надійшли за  наступні  три  місяці  розрахункового  періоду * 0,5; 

   - суми  страхових премій, які надійшли за  останні  три  місяці  розрахункового  періоду * 0,75; 

      одержані добутки додаються.  

Частки перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за видами страхування 

визначаються одночасно з розрахунком РНП таким самим методом. 

Резерв незароблених премій відображений у відповідній окремій статті балансу, як 

зобов'язання. Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій у звітному 

періоді відповідно зменшує (збільшує) дохід від страхування. 

Частки перестраховиків у РНП відображені у відповідній окремій статті балансу, як оборотнні 

активи. Збільшення (зменшення) величини Частки перестраховиків у РНП у звітному періоді 

відповідно збільшує (зменшує) дохід від страхування. 

4.1.2.Резерв заявлених, але не виплачених збитків 

Формування резерву заявлених, але не виплачених збитків, Товариство здійснює за наявності 

вимог страхувальників (перестрахувальників) на звітну дату, що підтверджується 

документально. 

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків на звітну дату є сумою зарезервованих 

несплачених сум страхового відшкодування, по яких не прийнято рішення про повну або 

часткову відмову у виплаті страхових сум. 

Розрахунок резерву заявлених, але не виплачених збитків здійснювався окремо за кожним 

діючим на звітну дату договором.  

Величина  резерву  заявлених,  але невиплачених збитків відповідає  сумі заявлених збитків у 

звітному періоді,  збільшеній на  суму  невиплачених  збитків  на  початок  звітного  періоду за 

попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді та суму заявлених 

страхових відшкодувань, по яким прийнята відмова у виплаті, плюс витрати на врегулювання 

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

Величина резервів заявлених, але не виплачених збитків відображається в балансі Товариства, як 

зобов'язання. 

Розрахунок  резерву заявлених, але не  виплачених  збитків  здійснюється   окремо  за   кожним 

діючим на звітну дату договором.  

     

Динаміка формування страхових резервів 

                                                                                                                                                 тис.грн.                                                                                                                   

Вид резервів 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Величина сформованих страхових резервів на 

кінець звітного періоду, із них: 
2 615 4 642 6 183 



технічні резерви 2 615 4 642 6 183 

у тому числі резерви незароблених премій 2 421 4 492 5 913 

резерв заявлених, але не виплачених збитків 194 150 270 

Величина часток перестраховиків у резервах 

незароблених премій 2 243 492 837 

 

4.1.3.Перестрахування 

При здійсненні страхової діяльності Товариство здійснює перестрахування ризиків в обсягах, 

що перевищує можливість їх виконання за рахунок власних коштів. Метою перестрахування 

є підвищення фінансової стійкості компанії, підвищення платоспроможності та перерозподілу 

збитків у разі настання страхових випадків за прямими договорами страхування. 

Щодо економічної доцільності укладання договорів перестрахування, в частині отримання 

прибутку, врахувати настання або не настання страхових випадків з точністю неможливо. 

Договори перестрахування оцінюються для того, щоб визначити можливість істотного збитку. 

При здійсненні операцій перестрахування частки страхових премій, які були сплачені за 

договорами перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і 

обліковуються, як суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій. 

 

Динаміка перестрахових  платежів  

                                                                                                                                                   тис.грн. 

За видами страхування 

   2014 р. 

Перестрахо

ві премії 

 

2015 р. 

Перестрахо

ві премії 

 

2016 р. 

Перестрахові 

премії 

 

страхування наземного транспорту(крім залізничного) 71 333 320 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ 

551 340 576 

страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 

7-12) 

551 340 575 

страхування сільськогосподарської продукції 2 648 134 - 

страхування відповідальності перед третіми особами - - 15 

Всього: 3 821 1 147 1 486 

 

4.2.  Здійснення процедури перевірки адекватності страхових зобов’язань 

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну звітну 

дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні 

оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. 

Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням 

відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є 

неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу 

необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. 

Для оцінки адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) використовуються 

загальноприйняті актуарні методи, методи математичного моделювання комбінованої 

збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та математичної 

статистики. 

Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що 

заявлені, але не врегульовані) використовуються методи математичної статистики, зокрема 



перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи 

оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат. 

Для тих видів страхування, де резерви збитків, що виникли, але не заявлені та/або резервів 

збитки, що заявлені, але не врегульовані, сформовано в нульовому розмірі, коректність 

перевірено шляхом перевірки статистичних гіпотез. 

З метою перевірки адекватності страхових зобов’язань Товариство користувалось послугами  

ТОВ «Дослідницький центр «Евклід». 

 

5.Процедура управління ризиками 

Товариство, як страхова компанія, виділяє два різновиди ризиків:  ті,  які надходять вiд 

страхувальникiв, та ті, що обумовленi її дiяльнiстю. Ризик страхувальника - невизначена 

можливiсть появи збиткiв (втрат, пошкоджень та знищення), вимiряного в грошовому виразi. 

Ризик страховика - невизначена можливiсть недостатностi коштiв страхової компанiї для 

виконання своїх фiнансових зобов'язань. Використовуются для аналізу такi фактори ризику: 

страховий ризик; ринковий ризик; кредитний ризик; ризик лiквiдностi; операцiйний ризик; 

груповий ризик; системний ризик.           

Iнвестицiйнi ризики (ризики, пов'язанi iз активами) - це рiзнi ризики, якi прямо чи 

опосередковано пов'язанi зi спроможнiстю управляти активами.  

Джерелом покриття iнвестицiйних ризикiв є власнi вiльнi кошти та резерви, передбаченi його 

органiзацiйно-правовою формою.  

Дохiд, отриманий Товариством за видами страхування, використовується для виконання 

страхових зобов'язань, коли кошти страхових резервiв та власних вiльних коштiв  стає 

недостатньо.  

До нефiнансових ризикiв вiдносять ризик репутацiї страховика, юридичний ризик порушення 

або недотримання вимог нормативно-правових актiв, законодавства, угод, стратегiчний ризик 

неправильних управлiнських рiшень, операцiйно-технiчний ризик. Процес управлiння такими 

ризиками зводиться до їх мiнiмiзацiї.  

 

5.1.Управління фінансовими ризиками 

Фiнансовi ризики (ризик лiквiдностi, змiни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик 

втрати майна та iн.) оптимiзуються. До фiнансового ризику вiдносить технiчний ризик 

страховика, який визначається як ймовiрнiсть того, що розмiр виплат буде бiльшим за суму 

зiбраних страхових премiй, яких буде недостатньо для покриття витрат страхової органiзацiї. 

У Товариства відсутній кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, оскільки всі 

укладені договори страхування за результатами тестування визнані страховими контрактами, в 

зв’язку з відсутністю вбудованих похідних інструментів, відсутні  непогашені  кредитні 

залишки, та  відсутня залежність від процентних ставок,  які великою мірою залежать від 

загальних та специфічних ринкових змін. 

 

5.2.Управління страховими ризиками 

Товариство забезпечує чітке виконання своїх зобов`язань перед страхувальниками, в зв`язку з 

чим не має заборгованості перед ними і своєчасно проводе розрахунки з кожним 

страхувальником при настанні страхового випадку. 

Товариство відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є 

укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, визначеним 

договором страхування, а також наявності документів, що підтверджують факт настання 

страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті його настання, 

проведеного внутрішнього службового розслідування. 

 

Для управління ризиками Товариство розраховує перевищення фактичного запасу 

платоспроможності над розрахунковим. 



Показник 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Величина перевищення фактичного запасу 

платоспроможності страховика над 

розрахунковим нормативним запасом 

73 381 39 205 45 231 

 

 З метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до 

них в ПрАТ «УАСК» функціонує Стратегія управління ризиками затверджена рішенням 

виконавчого органу Товариства (протокол засідання Правління ПрАТ «УАСК» № 1 від 02 

червня 2014 р.). 

Товариством оцінюється страховий ризик з позиції ймовірності настання страхової події та 

кількісних характеристик можливого збитку. Ризики класифікуються за різними ознаками, 

насамперед: 

- за джерелом небезпеки; 

- за обсягом відповідальності Товариства; 

- специфічні ризики (політичні, екологічні, транспортні тощо); 

- об’єктивні ризики (ризики, що пов’язані з неконтрольованими факторами); 

- суб’єктивні ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальність) . 

В Тваристві ведеться моніторинг та здійснюються заходи для  мінімізації ризиків, а саме: 

-  товариство створює  достатньо диверсифікований портфель страхових продуктів; 

- в випадках перевищення страхової суми за окремим об’єктом страхування понад 10% 

сплаченого статутного фонду та сформованих страхових резервів, укладаються договори 

перестрахування. Перестрахування здійснюється в українських та закордонних  страхових 

компаніях, репутація і досвід роботи яких дозволяє бути впевненими у виконанні 

перестраховиками своїх зобов'язань,  які мають значний досвід роботи на страховому ринку;  

- представлення технічних резервів відповідає «Положенню про обов’язкові критерії та 

нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика”. 

 

5.3.Управління ризиком капіталу 

Політика Товаристваї передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення 

належної довіри з боку інвесторів, власників полісів та інших учасників ринку, а також для 

забезпечення стійкого розвитку господарської діяльності у майбутньому. Здійснюючи 

управління капіталом, Товариство має на меті: 

- виконання вимог щодо капіталу, які встановлює регулятор ринку страхування, на якому 

Товариство здійснює свою діяльність; 

- збереження здатності Товариства продовжувати безперервну діяльність, що передбачає 

спроможність і надалі забезпечувати доходи для акціонерів та вигоди для інших 

зацікавлених осіб; 

- забезпечення адекватного доходу для акціонерів, визначаючи ціни страхування 

пропорційно рівню ризику. 

Товариство повинно виконувати вимоги щодо платоспроможності страхових компаній, які є 

чинними в Україні. Компанія проводить необхідне тестування з метою забезпечення постійного 

та повного виконання цих вимог, серед яких є вимога щодо утримання надлишку фактичного 

запасу платоспроможності (нетто-активів)  порівняно з розрахованим нормативним запасом 

платоспроможності. 

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи)  дорівнює різниці між сукупними активами 

за вирахуванням нематеріальних активів та загальною сумою зобов’язань, включаючи страхові 

резерви.  

Товариство дотримувалась усіх зовнішньо встановлених вимог до капіталу станом на протягом 

2016 року. Протягом звітного періоду Товариство не змінювала свій підхід до управління 

капіталом. 



 

6. Основна інформація щодо відображення доходів та витрат в Звіті про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) 

6.1. Доходи  пов’язані зі страховою діяльністю. 

Доходи Товариства, пов’язані зі страховою діяльністю, визнаються та нараховуються згідно з 

МСБО 4  “Страхові контракти». До складу доходу від страхової діяльності  включаються:  

- страхові  премії нараховані;   

- частки страхових сум і страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками; 

- результат зміни резервів із страхування. 

Порядок відображення в обліку доходів звітного періоду за укладеними договорами страхування 

залежить від визначених договором страхування умов набрання чинності та сплати 

страхувальником страхових платежів. Якщо договір страхування набирає чинності із зазначеної 

в ньому дати, нарахування страхових платежів здійснюється в тому періоді, до якого належить, 

зазначена в договорі дата.  

У разі дострокового припинення договору страхування за заявою страхувальника, страховик 

повертає йому страховий платіж, який розраховується актуарно на дату розірвання такого 

договору. 

У відповідності до вимог підготовки фінансової застосовується принцип нарахування та 

відповідності доходів та витрат. 

 

Чисті зароблені страхові премії, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Премії підписані,валова сума 8 848 9 536 16 639 

Премії передані у перестрахування 3 195 976 1 486 

Зміна резерву незароблених премій (13 880) 2 071 1 421 

Зміна частки перестраховиків у резервах 

незароблених премій 

(9 917) (1 750) 344 

Чисті зароблені страхові премії: 9 616 4 739 14 076 

 

6.2.Страхові виплати 

Товариство відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є 

укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, визначеним 

договором страхування , а також наявності документів, що підтверджують факт настання 

страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті його настання, з 

підтвердженням проведеного внутрішнього службового розслідування. 
 

6.3.Регрес 

Товариство виплачує страхові відшкодування при настанні страхового випадку в межах 

страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, які були визначені договором 

страхування. При цьому, у разі наявності винної сторони і виплати страхового відшкодування 

постраждалій стороні, відповідно до Цивільного кодексу України, страхова компанія має право 

зворотної вимоги (регресу) до винної сторони в розмірі виплаченого страхового відшкодування. 
 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами, тис.грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 1 250 785 917 

 

6.4.Інші доходи 

Товариство отримує інший дохід, який не пов'язаний з проведенням операцій страхування, а 

саме: від надання агентських послуг для інших страховиків, часток страхових відшкодувань, 



виплат компенсованих перестраховиками, сум, що повертаються із технічних резервів, інших, 

ніж резерви незароблених премій, від розміщення тимчасово вільних грошових коштів (відсотки 

від депозитів), від продажу цінних паперів. 

Інший дохід визнається, коли є впевненість, що Товариство отримає економічні вигоди від 

проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за 

вирахуванням витрат на його одержання у тому періоді, в якому проведена операція. 

 

Склад інших операційних доходів, тис. грн.: 

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Дохід від надання послуг іншим страховикам 380 441 165 

Інші доходи від операційної діяльності 474 97 129 

Разом: 854 538 294 

 

Інші фінансові  доходи,  до складу яких ввійшли доходи за облігаціями та доходи від 

депозитів, 

тис.грн.:  

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Інші фінансові доходи 1 196 1 504 2 914 

 

Інші  доходи, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 6 998 - 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 25 000 52 458 9 711 

Разом: 25 006 53 456 9 711 

 

6.5.Визнання витрат 

Товариство несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також 

інші витрати, які не пов'язані зі страховою діяльністю. Витрати визнаються у звіті про 

фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, які 

пов'язані зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, і які можуть бути визначені. 

Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення 

між понесеними витратами та прибутками за конкретними статтями доходів. Витрати 

визнаються у звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють майбутні 

економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 

відповідати вимогам визнання як актив у балансі. 

   

6.5.1.Адміністративні витрати, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Оплата праці та нарахування 2 378 2 403 1 864 

Витрати на відрядження 137 18 6 

Амортизація основних засобів 111 93 27 

Комунальні послуги 37 27 - 

Оренда приміщення 156 79 158 

Витрати на зв'язок 14 18 14 

Програмне забезпечення 23 112 18 



Банківські послуги 21 33 18 

Інші витрати 457 433 413 

Всього адміністративних витрат: 3 329 3 216 2 518 

 

6.5.2.Витрати на збут, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією 

договорів страхування 
1 293 330 265 

Інші витрати на збут послуг 5 9 10 

Всього витрат на збут: 1 298 339 275 

       

6.5.3.Інші операційні витрати, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1 723 664 140 

 

6.5.4 Інші  витрати, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 25 000 52 459 9 711 

Собiвартiсть реалiзованих необоротних актiвiв 7 312 - 

Уцiнка необоротних активiв i фiнансових 

iнвестицiй 
- 35 309 - 

Списання необоротних активів 2 - - 

Разом: 25 009 88 138 9 711 

 

6.6. Виправлення помилок.  
На протязі 2016 року Товариство отримало акти виконаних робіт від постачальника щодо 

наданих послуг. Зазначені витрати в сумі 22 тис. грн. були понесені в 2015 році, але помилково 

не визнані при складанні фінансової звітності за 2015 рік. Виправлення помилки здійснено у 

відповідності до МСФЗ 8 "Облікова політика, зміни у розрахункових оцінках та помилки", 

зокрема, виправлення проведені зчерез рахунок 44 нерозподілені прибутки (непокриті збитки). 

Так, як сума операції не досягла межі суттєвості, визначеної в обліковій політиці Товариства, 

прийнято рішення нову виправлену звітність користувачам не надавати. Порівняльна 

інформація наведена при складанні фінансової звітності за 2016 р. Зокрема статті Балансу  

«Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» та «Поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги» на початок звітного періоду відображені з відповідними уточненнями. 

 

6.9.Фінансовий результат 

Стаття 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2015 

Фінансовий результат до оподаткування 

(прибуток/збиток) 
3 907 -32 771 12 948 

Податок на прибуток 435 695 2 741 

Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) 3 472 -33 466 10 207 

 

7. Податок на прибуток. 



Товариство вважає, що воно нараховує податкові зобов'язання належним чином для всіх 

відкритих періодів перевірки, виходячи з власної оцінки багатьох факторів, й включаючи 

минулий досвід та зміни податкового законодавства. 

Товариство сплачує податок на прибуток за ставкою 18% та податок на дохід в розмірі 3% за 

договорами прямого страхування, який є частиною податку на прибуток. 

Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку, якщо існує вірогідність 

того, що наявність майбутнього прибутку оподаткування дозволить реалізувати відкладені 

податкові активи або якщо вони можуть бути зараховані проти існуючих відкладених 

податкових зобов'язань. 

  

8.Використання прибутку 

Шляхи використання прибутку визначаються  Статутом Товариства та Загальними зборами 

Акціонерів Товариства. 

 

9. Опереції з пов`язаними сторонами. 

Для цілей складання фінансової звітності, сторони вважаються пов’язаними у відповідності 

до визначень у МСФЗ 24 «Розкриття інформації  про пов’язанні сторони». Сторони, як 

правило, пов'язані, якщо вони перебувають під загальним контролем, або одна зі сторін має 

можливість контролювати іншу або може справити значний вплив на іншу сторону при 

прийнятті фінансових та операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов'язаної 

сторони, особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі.    

9.1. Пов’язані сторони – фізичні особи:  

 

9.2. Пов’язані сторони – юридичні особи:  
№ 

з/п 
ПІБ/назва 

Кількість 

акцій 

Доля, 

% 

1 33348584, ТОВ «КУА і АПФ «Астарта-Інвест», Україна 6 300 9 

2 31086051, ТОВ «ТЕК «Енергоінвест», Україна 6 713 9,59 

3 НЕ302970, Форса Зеро ЛТД, Кіпр 1 750 2,5 

4 НЕ302921, ІСТ Сантерман Порт ЛТД, Кіпр 6 300 9 

5 НЕ307485, ВЕРТЕ-РЕНТО ЛТД, Кіпр 6 300 9 

6 НЕ220519, КЛОНТЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Кіпр 6 300 9 

7 НЕ180695, ЛАХОР КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД, Кіпр 6 825 9,75 

8 39383797, ТОВ "ТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ", Україна 6 825 9,75 

9 5087746283840, ТОВ «Промінвест», Росія 5 250 7,5 

10 39072010, ТОВ "ТЕК ФІНАНС", Україна 6 650 9,5 

11 31725394, ПрАТ "Каньон", Україна 6 937 9,91 

12 2054615819, Іванчик Віктор Петрович, Україна 3 850 5,5 

    70 000 100 

 
9.3.Основні операції з пов'язаними сторонами: 

Пов`язана сторона Операція 

Іщук Олеся Петрівна 
Оплата праці ключового управлінського 
персоналу згідно штатного розпису 

 

10.Звіт про рух грошових коштів 



Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФЗ 7 «Звіт про рух грошових 

коштів» прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових 

надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.        

 

11. Звіт про власний капітал 

Станом на 31.12.2016 року розмір резервного капіталу становить 29 119 тис. грн. Резервний 

капітал складається 100% з  резервного фонду  в розмірі  29 119 тис. грн.  

Станом на 31.12.2016 року розмір нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) склав 9 902 

тис. грн.    

Додатковий вкладений капітал відсутній. 

Склад статутного капіталу:  

- зареєстрований Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року складає 12 000 

тис. грн. 

- зміни протягом звітного періоду в кількості акцій не відбувалися. 

- дивіденди протягом 2016 року  не нараховувались та не сплачувались . 

 

12. Події після дати балансу 

  На дату подання звітності не відбувалися події, які б суттєво вплинули на фінансовий 

результат за 2016 рік. 

 

  Управлінський персонал Товариства подає фінансову звітність акціонерам для затвердження  

на річних Загальних зборах, які заплановані на 27 квітня  2017 року. Затверджену фінансову 

звітність реєструють у НКЦПФР до 01.06.2017 року. 

 

В.О. Голови Правління                О.П.Іщук 

 

Головний бухгалтер                 ТОВ «ПБК «Преміум-Аутсорсінг» 

        в особі директора О.А. Никитчук   


