
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ"

 за ЄДРПОУ 22800936

Територiя Київ  за КОАТУУ 8038500000
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 1 14
Aдреса, телефон вулиця Ярославська, буд. 58, м. КИЇВ, 04070 566525
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
   за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2019  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 2 1
первісна вартість 1001 2 2
накопичена амортизація 1002  - 1

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 326 457

первісна вартість 1011 482 1 049
знос 1012 156 592

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  -  -
Знос інвестиційної нерухомості 1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
  інші фінансові інвестиції 1035  - 13 542
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045 8 50
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 336 14 050

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 8 21
Виробничі запаси 1101 8 21
Незавершене виробництво 1102  -  -
Готова продукція 1103  -  -
Товари 1104  -  -
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 321 1 461
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130  -  -
з бюджетом 1135 6 6
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 1 428 833
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 883 488
Поточні фінансові інвестиції 1160 42 410 30 541
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 839 687
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 60 181
Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2 717 2 852
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -



резервах незароблених премій 1183 2 717 2 852
інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190 49 217
Усього за розділом ІІ 1195 53 661 37 106

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 53 997 51 156

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 000 14 155
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  -  -
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 29 119 29 119
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 155 (894)
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 43 274 42 380

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520  -  -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530 7 751 7 534
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 225 353
резерв незароблених премій 1533 7 526 7 181
інші страхові резерви 1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595 7 751 7 534

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  -
товари, роботи, послуги 1615 30 32
розрахунками з бюджетом 1620 906 172
у тому числі з податку на прибуток 1621 906 172
розрахунками зі страхування 1625  -  -
розрахунками з оплати праці 1630  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 1 776 396

Поточні забезпечення 1660 230 339
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 30 303
Усього за розділом ІІІ 1695 2 972 1 242

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 53 997 51 156

Керiвник Іщук Олеся Петрівна

Головний бухгалтер Старкова Світлана Петрівна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.







КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ"

 за ЄДРПОУ 22800936

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2019 р.

                                                Форма N3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 135 138
Повернення податків і зборів 3005  -  -
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015  -  -
Надходження від повернення авансів 3020  -  -
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  -  -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050 14 427 27 208
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 8 711 3 007
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 11 893 ) ( 11 170 )
Праці 3105 ( 2 794 ) ( 2 237 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 738 ) ( 594 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 1 798 ) ( 3 582 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1 127 ) ( 3 042 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 671 ) ( 540 )
Витрачання на оплату авансів 3135 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 36 ) ( 27 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
8 570

) (
2 580

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 1 803 ) ( 2 263 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4 359 7 900

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 45 151 31 188
необоротних активів 3205  -  -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 5 837 4 875
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -



Інші надходження 3250  -  -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 48 802 ) ( 44 198 )
необоротних активів 3260 (  - ) (  - )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 186 -8 135

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
Отримання позик 3305  -  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350  - 13 500
Сплату дивідендів 3355 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395  - -13 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2 173 -13 735
Залишок коштів на початок року 3405 2 839 16 581
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 21 (7)
Залишок коштів на кінець року 3415 687 2 839

Керiвник Іщук Олеся Петрівна

Головний бухгалтер Старкова Світлана Петрівна



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 11 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ 22800936

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2019 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 12 000  -  - 29 119 2 155  -  - 43 274

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 12 000  -  - 29 119 2 155  -  - 43 274

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - (627)  -  - (627)

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  - (2 155)  -  - (2 155)

 Спрямування прибутку
 до зареєстрованого
 капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240 2 155  -  -  -  -  -  - 2 155

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в
 капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни в капіталі 4290  -  -  -  - (267)  -  - (267)

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295 2 155  -  -  - (3 049)  -  - (894)

 Залишок на кінець
 року 4300 14 155  -  - 29 119 (894)  -  - 42 380

Керiвник Іщук Олеся Петрівна

Головний бухгалтер Старкова Світлана Петрівна



1 

Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ "УАСК" 

за 2019 рік 
 

Звіт про прибутки та збитки  

та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
 

 Примітка 
Показники 

2019 2018 

1 2 3 4 

Чисті зароблені страхові премії 6.10 6945 19910 

Собівартість реалізованих послуг 6.11 (407) (612) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 6.11 (2828) (2305) 

Дохід від зміни інших страхових резервів 6.10 (128) (43) 

Інші операційні доходи 6.10 938 1449 

Адміністративні витрати 6.11 (7360) (5356) 

Інші операційні витрати 6.11 (3014) (1679) 

Фінансові доходи 6.10 5950 5273 

Фінансові витрати 6.11 (375) (803) 

Інші доходи 6.10 4 1 

Прибуток до оподаткування  (275) 15835 

Витрати з податку на прибуток 6.12 (352) (3545) 

ПРИБУТОК ЗА РІК 6.12 (627) 12290 

Інші сукупні прибутки   - 

УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК  (627) 12290 

 

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року 
 

 Примітка 
31 грудня 

2019 

31 грудня 

2018 

1 2 3 4 

АКТИВИ    

Непоточні активи    

Нематеріальні активи  1 2 

Основні засоби 6.1 457 326 

Непоточні фінансові інвестиції за амортизованою вартістю 6.2 13542 - 

Відстрочені податкові активи 6.12 50 8 

Поточні активи    

Запаси  21 8 

Торгівельна дебіторська заборгованість 6.6 1461 2321 

Дебіторська заборгованість за розрахунками  6.6 833 1434 

Інша поточна дебіторська заборгованість 6.6 488 1883 

Поточні фінансові інвестиції за амортизованою вартістю 6.3 30541 42410 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6.4 687 2839 

Частка перестраховика у страхових резервах 6.5 2852 2717 

Інші оборотні активи  223 49 

ВСЬОГО АКТИВИ  51156 53997 

    

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ    

Власний  капітал     

Статутний капітал  6.7 14155 12 000 

Резервний капітал 6.14 29 119 29 119 

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 6.14 (894) 2155 

Всього капітал  42380 43274 

Страхові резерви 6.8 7534 7751 

Поточні зобов`язання та забезпечення    

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 6.9 600 2712 

Поточні забезпечення 6.9 339 230 
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Інші поточні зобов'язання 6.9 303 30 

Всього зобов'язання  1242 10723 

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  51156 53997 

 

Звіт про зміни в капіталі за 2019 рік 

 
Статутни

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі 

лені прибутки 

Всього  

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 

Залишок на 31 грудня 2017 року 12 000 29119 (10135) 30984 

Усього сукупний прибуток за 2017 рік   12290 12290 

Інші зміни (формування вільних резервів 

за рахунок нерозподіленого прибутку) 

    

Разом змін у капіталі   12290 12290 

Залишок на 31 грудня 2018 року 12 000 29119 2155 43274 

Усього сукупний прибуток за звітний 

період 

     (627) (627) 

Спрямування нерозподіленого прибутку 

до зареєстрованого капіталу 

  (2155) (2155) 

Внески до капіталу 2155   2155 

Інші зміни    (267) (267) 

Разом змін у капіталі   (3049) (894) 

Залишок на 31 грудня 2019 року 14155 29119 (894) 42380 

 

 

Звіт про рух грошових коштів за рік,  що закінчився 31 грудня 2019 року 

 
 

Прим. 

Показники 

2019 2018 

1 2 3 4 

Операційна діяльність    

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  14562 27346 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 

   

Інші надходження  8711 3007 

Витрачання на оплату:    

товарів, робіт, послуг  (11893) (11170) 

Праці  (2794) (2237) 

відрахувань на соціальні заходи  (738) (594) 

зобов'язань з податків та зборів   (1798) (3582) 

в т.ч., зобов'язань з податку на прибуток  (1127) (3042) 

Витрачання на оплату  зобов’язань за страховими контрактами  (8570) (2580) 

Інші витрачання  (1839) (2290) 

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності  (4359) 7900 

Інвестиційна діяльність    

Надходження від реалізації фінансових інвестицій  45151 31188 

Витрачання на придбання фінансових інвестицій  (48802) (44198) 

Надходження від отриманих відсотків  5837 4875 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності  2186 (8135) 

Фінансова діяльність    

Інші надходження    

Інші витрачання  - 13500 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності  - (13500) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період  (2173) (13735) 

Залишок коштів на початок періоду 6.4 2839 16581 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   21 (7) 

Залишок коштів на кінець періоду 6.4 687 2839 
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1. Загальна Інформація 

1. Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 22800936 

2.Повне найменування українською мовою 
Приватне акціонерне товариство 

«Українська аграрно-страхова Компанія» 

3. Місцезнаходження 
м. Київ 

вул. Ярославська, буд.58 

    поштовий індекс 04070 

    Телефон (044 )-585-94-02, 067-472-29-36 

    Факс - 

    e-mail uiac@uiac.com.ua 

4. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

5. Банківські реквізити 

П/р UA393808050000026503704043416 в  АТ 

“Райффайзен Банк Аваль” в м. Київ, МФО 380805,             

код 22800936 

6.Участь в об`єднанні фінансових установ (назва 

об`єднання) 
- 

7. Назва посади, прізвище та     

     ініціали керівника 

 Голова Правління 

Іщук О. П. 

8. Прізвище та ініціали головного        

    Бухгалтера 
Старкова С.П.  

9. Кількість штатних працівників 10 

10.Кількість агентів –  юридичних   

       Осіб 
- 

11.Кількість агентів – фізичних осіб - 

12.Кількість працівників 15 

13. Наявність власних відокремлених підрозділів Немає 

 

Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова компанія» розпочало свою 

діяльність 27 червня 1995 року, як ЗАТ СК «Саламандра-Дніпро». Остання перереєстрація товариства 

проведена 22 грудня 2017 року у зв`язку із зміною  місцезнаходження. Товариство орендує приміщення  за 

адресою: м. Київ, вул. Ярославська  буд. 58.     

Статус страховика ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» набуло з моменту внесення його 

до Державного реєстру страховиків. 

Компанія має наступні ліцензії: №584789, №584790, №584791, №584792, №584793, 

№584794,№584795, № 039915, якими передбачена страхова діяльність по видах. 

У формі добровільного страхування: 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

- страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12); 

- страхування вантажів та багажу; 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров’я); 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного); 

- страхування від нещасних випадків; 

- страхування відповідальності перед третіми особами(крім цивільної     

   відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності    

   власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного    

   транспорту(включаючи відповідальність перевізника); 

- страхування фінансових ризиків; 

- страхування сільськогосподарської продукції. 
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        Ліцензія на впровадження страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та 

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

У формі обов`язкового страхування - ліцензій  немає. 

 

Інформація щодо власників іменних цінних паперів ПрАТ «Українська аграрно-страхова 

компанія» 

 

Перелік власників ЦП на  31.12.2018 та на 31.12.2019 : 

№ 

з/п 
назва / П.І.Б.  

31.12.2019 31.12.2018 

Кіл-ть 

акцій 

Доля, 

% 

Кіл-ть 

акцій 

Доля, 

% 

2 ТОВ ФІРМА "АСТАРТА-КИЇВ", Україна (19371986) 3850 5,5 3850 5,5 

3 ТОВ «Агрофірма «Добробут», Україна (32682703) 59325 84,75 59325 84,75 

4 ТОВ ІПК "ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ", Україна (31059651) 6825 9,75 6825 9,75 

    70 000 100 70 000 100 

  

 

2. Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність, основоположні 

припущення, судження. 

ПрАТ «УАСК» здійснює свою діяльність  на території України, в нестабільному середовищі. На 

ринок України впливають економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики, які 

відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими ринками. 

Нормативно-правова база та податкове законодавство продовжують удосконалюватися, але 

допускаються можливості різних тлумачень та зазнають частих змін, що в сукупності з іншими 

недоліками правової та фіскальної системи створюють додаткові труднощі для підприємств, що 

здійснюють свою діяльність на території України 

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на розвиток економічного 

середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фінансове становище Товариства. Проте 

керівництво впевнене, що в ситуації, що склалася, воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення 

стабільності та подальшого розвитку Товариства. 

Ця фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої 

невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

 

         2.2. Основоположні припущення. 

 Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати 

свою діяльність як діюче підприємство впродовж найближчих 12 місяців, що передбачає реалізацію 

активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. Керівництво підготувало цю фінансову 

звітність відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування. Фінансова звітність не 

включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Компанія не могла продовжити 

подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності 

діяльності. Аналіз безперервності здійснюється внутрішнім аудитором, який призначений Наглядовою 

радою Товариства. Результати Аналізу зазначаються у звіті внутрішнього аудитора, який затверджується 

Головою Наглядової ради. 

Дану фінансову звітність було підготовлено на основі методу нарахування (за винятком звіту про 

рух грошових коштів). Відповідно до цього методу, результати операцій визнаються за фактом їх 

здійснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштів або їх еквівалентів), 

відображаються в облікових записах і включаються у фінансову звітність в періодах, до яких відносяться. 

Дана фінансова звітність була підготовлена з урахуванням пріоритету економічного змісту над 

юридичною формою. 

Допущення і застосовані на їх основі розрахункові оцінки, що стосуються формування резервів і 

постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в попередніх оцінках визнаються у 

звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними 

змінами. 

Дана фінансова звітність складена за період, що почався 01 січня 2019 р. і завершився 31 грудня 

2019 р. 
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Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – 

гривня, звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

Фінансова звітність затверджена до оприлюднення Головою правління 26 лютого 2020 року. 

Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципу оцінки за первісною вартістю 

за виключенням статей, до яких визначені інші вимоги окремими МСФЗ. 

2.3. Застосування нових та оновлених МСФЗ та інтерпретацій 

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчилися 31 грудня 2019 року, Товариство застосувало 

всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими 

для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2019 року. 

 

 МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

 У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює 

МСФЗ (IFRS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. 

Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. Стандарт 

застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим МСФЗ 9 

впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Товариство 

застосовує МСФЗ 9 достроково з 01.01.2015 р. У 2018 році Товариство перейшло на застосування МСФЗ 

(IFRS) 9 «Фінансові інструменти» в повній мірі. 

 

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

модель, яка включає п`ять етапів, яка буде застосовуватися у відношенні до виручки за договорами з 

покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, яка дорівнює відшкодуванню, право на яке 

суб’єкт господарювання очікує отримати в обмін на передачу товару або послуг покупцю. Новий стандарт 

по виручці замінює всі існуючі  вимоги МСФЗ до визнання виручки. Вимагається повне ретроспективне 

застосування або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються з 1 

січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. МСФЗ (IFRS) 15 

містить  більш ретельні вимоги до представлення та розкриття інформації. Вимоги до представлення 

вносять значні зміни в  існуючу практику та значним  чином збільшують обсяг інформації, яка 

вимагається до розкриття в фінансовій звітності. Товариство застосовує цей стандарт до всіх договорів з 

клієнтами, за винятком страхових  контрактів,  які  належать  до  сфери  застосування  МСФЗ  4 «Страхові 

контракти». 

 

Поправки в МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IАS) 28  «Продаж або внесення активів угодах між 

інвестором  або його асоційованою компанією або спільним підприємством» розглядають протиріччя 

між МСФЗ (IFRS) 10 та МБФО (IАS) 28 в частині обліку втрати контролю над дочірнім підприємством, 

яке продається асоційованій організації або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки 

роз`яснюють, що прибуток або збиток, який виникає в результаті продажу або внеску активів, які 

представляють собою бізнес згідно визначенню в МСФЗ (IFRS) 3 в угоді між інвестором та його 

асоційованою компанією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або 

збиток, який виникає в результаті продажу або внеску активів, які не представлять собою бізнес, 

визнаються тільки в межах частки участі, що є у інших, ніж організація, інвесторів в асоційовану 

компанію або спільне підприємство. Рада  по МСФЗ перенесла дату набуття чинності даних поправок на 

невизначений строк, однак суб’єкт господарювання, який застосовує дані поправки достроково, повинний 

застосовувати їх перспективно. Товариство очікує, що вказані поправки суттєво не вплинуть на її 

фінансову звітність. 

 

Поправки до  МСФЗ (IFRS) 2  «Класифікація та оцінка операцій по виплатам на основі 

акцій». Рада по МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплата на основі акцій», в яких 

розглядаються три основних аспекти:  

- вплив умов переходу прав на оцінку операцій по виплатам на основі акцій з розрахунком грошовими 

коштами;  

- класифікація операцій по виплатам на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для 

зобов`язань по податку, утримуваному у джерела;  

- облік змін умов операцій по виплатам на основі акцій, в результаті якого операція перестає 

класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами та починає класифікуватися як операція 

з розрахунками пайовими інструментами. При прийнятті поправок суб’єкти господарювання не повинні 

перераховувати інформацію за попередні періоди, однак допускається ретроспективне застосування, при 

умові застосування поправок у відношенні всіх трьох аспектів та врахуванні інших критеріїв. Поправки 



6 

вступають в дію для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше цієї дати. 

Допускається дострокове застосування. На даний час Товариство оцінює можливий вплив даних поправок 

на свою фінансову звітність. 

МСФЗ (IFRS) 16  «Оренда»  

МСФЗ (IFRS) 16   був виданий в січні 2016 року та замінює собою МСБО (ІАS) 17  «Оренда», роз’яснення 

КРМФО (IFRІС) 4 «Визначення наявності в угодах ознак оренди», роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна 

оренда-стимули» та роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну 

форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, представлення та розкриття 

інформації про оренду та вимагає, щоб орендатори відображали всі договори оренди з використанням 

єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому МСБО (ІАS) 17 для фінансової 

оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендаторів – у відношенні оренди активів з 

низькою вартістю (наприклад персональних комп’ютерів)  та короткострокової оренди (тобто оренди зі 

строком не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендатор визнає зобов’язання у відношенні 

орендних платежів (тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право користування 

базовим активом впродовж терміну оренди(тобто актив у формі права користування). Орендатори 

зобов’язані визнавати відсотковий дохід із зобов’язань по оренді окремо від витрат по амортизації активу 

у формі права користування. Орендатори також переоцінюють зобов’язання по оренді при настанні  

визначеної події (наприклад зміни строків оренди, зміни майбутніх орендних платежів в результаті зміни 

індексу або ставки, які використовуються для визначення таких платежів). В більшості випадків 

орендатор враховує суми переоцінки зобов’язань по оренді в якості корегування активу в формі права 

користування. Перерахунок здійснювати у разі, якщо зміни майбутніх орендних платежів в результаті 

зміни індексу або ставки, які використовуються для визначення таких платежів в сумі перевищують 

10% від попередньо визначеної вартості орендованого активу. 

Порядок обліку для орендодавця у відповідності до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється у 

порівняння з діючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавці продовжують класифікувати оренду, 

використовуючи ті ж самі принципи класифікації, що існують в МСБО (IАS) 17, відокремлюючи два 

різновиди оренди: операційну та фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців та орендарів розкриття більшого обсягу інформації 

у порівняння МСБО (IАS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16   набуває чинності у відношенні для річних періодів, які починаються з січня 2019 року 

або пізніше цієї дати. Орендатор може застосувати цей стандарт з використанням ретроспективного 

підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні січня 2019 р. 

 

Поправки до МСФО (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» разом 

з МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування». 

У вересні 2016 року Рада з МСФО випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 4, щоб вирішити питання, що 

виникають у зв'язку з різними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 і нового стандарту з обліку договорів 

страхування МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування". Поправки передбачають дві альтернативні 

можливості для організацій, що випускають договори, що відносяться до сфери застосування МСФО 

(IFRS) 4, а саме: тимчасове звільнення і метод накладення. Тимчасове звільнення дозволяє організаціям, 

які задовольняють певним критеріям, відкласти дату впровадження МСФЗ (IFRS) 9 до дати вступу в силу 

МСФЗ (IFRS) 17 (тобто 1 січня 2021 року). Метод накладення дозволяє організації, що застосовує МСФЗ 

(IFRS) 9 починаючи з 2018 року, виключати із складу прибутку або збитку вплив деяких облікових 

невідповідностей, які можуть виникнути в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9 до початку 

застосування МСФЗ (IFRS) 17.  

 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 

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

всеохоплюючий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання 

визнання і оцінки, представлення і розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 набуде чинності, він 

замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування», який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 

17 набуває чинності відносно річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї 

дати. При цьому вимагається представити порівняльну інформацію. 

 

 

   2.4.   Судження 

У процесi застосування облiкової полiтики Керiвництвом Товариства застосовувались певнi професійні 

судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi в фiнансовiй звітності. 

Судження базуються на детальному та зваженому аналізі наявної інформації, але це не виключає 
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можливості що зазначені невизначеності можуть призвести до необхідності суттєвого коригування 

балансової вартостi відповідних активiв та зобов’язань в майбутньому.   

 

2.4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво 

Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація 

була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому 

значенні, що фінансова звітність: 

 подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові 

потоки Товариства; 

 відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише 

юридичну форму; 

 є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

 є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі 

джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та 

витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших 

органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для 

розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, 

якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

 

2.4.2. Судження щодо справедливої вартості активів 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 

випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 

грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та 

інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

 

2.4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 

фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності 

оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 

базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін 

валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки 

інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та  

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також 

на доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 

волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час 

оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності 

ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та 

збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний 

вплив на передбачувану справедливу вартість.  

 

2.4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. 

Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є 

підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових 

інструментів. 

 

2.4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 
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На кожну звітну дату Компанія проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від 

знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних 

даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у 

результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу та відповідно до 

облікових політик. 

 

2.4.6. Судження щодо визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень МСБО 

29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

Відповідно до пункту 3 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» показником гіперінфляції 

є характеристики економічного середовища країни. Ці характеристики є кількісними і якісними.  

Аналіз якісних факторів пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказів того, що економіка України є 

гіперінфляційною, а саме:  

- немає офіційно підтвердженої інформації, що основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх 

цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті і що суми, 

утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;  

- немає офіційно підтвердженої інформації і даних, що основна маса населення розглядає грошові суми не 

в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. За офіційними даними 

Нацбанку України схильність до заощаджень населення на цей час досі становить величину нижче нуля, 

тобто основна маса населення витрачає раніше заощаджені кошти; 

- відсоткові ставки, реальна заробітна плата та ціни формуються ринком (тобто через попит та 

пропозицію) і не обов’язково індексуються згідно індексу інфляції. Індексації підлягає лише частка 

заробітної плати і лише при деяких умовах; 

- немає офіційно підтвердженої інформації та спостереження, що продаж та придбання на умовах 

відстрочки платежу підприємствами здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату 

купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким. 

До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. 

Необхідність перераховувати показники фінансових звітів, згідно з цим Стандартом, є питанням 

судження управлінського персоналу підприємства. 

Отже, здійснивши аналіз кількісного та якісних факторів, підприємство дійшло висновку щодо 

недостатності характеристик, які свідчать, що загальний стан економіки країни є гіперінфляційним. Тому 

управлінським персоналом було прийняте рішення не застосовувати за результатами 2019 року норми 

МСБО 29 і не здійснювати перерахунок показників фінансової звітності.  

Але, поряд з тим, підприємство буде слідкувати за рівнем інфляції протягом 2020 та наступних років, 

враховуючи, що функціональною валютою підприємства є українська гривня. 

 

3. Загальні принципи здійснення бухгалтерського обліку господарчої діяльності Товариства та 

Концептуальна основа складання фінансової звітності за 12  місяців 2019 року 

Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується у Товаристві 

бухгалтерською службою, кількісний склад якої визначається штатним розписом та ТОВ «Агентствро-

Преміум»,  затверджується Головою Правління.                  

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  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; 



9 

-доречності (суттєвості); 

-достовірності (правдивість подання, превалюювання сутності над формою, нейтральність, обачність, 

повнота); 

-зіставності; 

-можливості перевірки, тощо. 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства рік, що закінчився 31  грудня  2019 року, є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті 

Міністерства фінансів України. При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керувалося 

відповідними стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, 

випущених Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства 

самостійно розробляло облікову політику та забезпечувало її застосування таким чином, щоб інформація, 

яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним характеристикам та 

іншим вимогам МСФЗ. 

4. Основна інформація щодо облікової політики, відображення активів, зобов’язань та власного 

капіталу, доходів, витрат та інших статей звітності  

Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом на 31.12.2019 згідно 

«Положенню про облікову політику ПрАТ «УАСК», яке затверджене Наказом  № 5 від 02 січня 2019 року 

(із змінами та доповненнями). 

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). 

- 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). 

 

Згідно облікової політики Товариства, рівень суттєвості «межа суттєвості» визначена на рівні  1 % від 

балансової вартості активів. 

Товариство не повинне в пояснювальних примітках до фінансової звітності надавати інформацію, 

розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою (нижча за наведений поріг суттєвості). 

 

4.1.  Основні засоби. 

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:             

-капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом – 15 років; 

-будинки та споруди - 15-30 років;  

-передавальні пристрої – 10 років; 

-машини та обладнання – 5 років; 

-автомобілі - 10 років; 

-інструменти, прилади, інвентар,  меблі - 4- 5 років; 
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- інші – від 1 року. 

Обмеження права власності підприємства на основні засоби відсутні. 

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

 

4.2. Фінансові інструменти -  фінансові активи та зобов’язання 

4.2.1. У 2018 році Товариство перейшло на застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» в 

повній мірі. Відповідно до вимог стандарту Товариство вивчає кредитні ризики щодо окремих активів або 

груп активів. 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і 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 справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

сукупному доході; 

 -  фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Фінансовий актив обліковується в залежності від обраної бізнес-моделі. Бізнес модель  може  бути 

змінена тільки у випадках, передбачених МСФЗ  9 «Фінансові інструменти». 

Призначення придбаного фінансового активу - для продажу чи утримуваного до погашення,   визначає 

Голова правління і зазначає в розпорядженні. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

-фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

-фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку. 

Грошові потоки, пов’язані з фінансовим активом/фінансовим зобов'язанням, не дисконтуються,  якщо 

вплив дисконтування є несуттєвим. 

Прийнята межа суттєвості  на рівні 10% від суми активу/зобов'язання. 

     Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за 

їхньою справедливою вартістю та розраховує рівень  очікуваного  кредитного збитку. Якщо рівень 

кредитного збитку низький і відсутні суттєві зміни, то кредитний ризик розраховується  на строк до 12 

місяців. Якщо відбулись суттєві зміни, які вплинули на судження щодо розміру ризику, то кредитний 

ризик розраховується на весь період володіння активу.  Резерв під очікувані кредитні збитки формується 

під всі очікувані нестачі грошових коштів. Обов’язковим компонентом оцінки  є оцінка на базі доречної 

та неупередженої інформації, отриманої без надмірних витрат і зусиль. 

   Товариство застосовує МСФЗ 9 достроково з 01.01.2015 р., у 2018 році Товариство перейшло на 

застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» в повній мірі. У зв’язку з чим були протестовані всі 

суттєві активи щодо кредитних ризиків. Тестування проводилось експертами, призначеними Головою 

правління, на основі «Методики розрахунку резерву під кредитні ризики»,  яка є додатком до облікової 

політики Товариства. Суть методики розрахунку полягає в тому,  що покладаючись на професійне 

судження та факти, отримані щодо фінансового стану дебітора (наприклад,  зміну окремих показників 

звітності), інших показників (динаміка на ринку і т.п.) експерти оцінюють ризик за наведенною в 

Методиці шкалою. Всі оцінки додаються, виводиться середнє значення, після чого визначається рівень 

ризику та розраховується резерв під кредитні ризики за формулою. 

  

Результати тестування депозитів наведено в табл.1. 

  

Фінансовий актив/зобов’язання 31.12.2019 Резерв під очікувані 

кредитні збитки 

ПАТ «Ощадбанк», депозит 2000 13 

ПАТ «Ощадбанк», депозит 1 000 7 

ПАТ «Ощадбанк», депозит 3000 20 

ПАТ «Ощадбанк», депозит 500 3 

ПАТ «Ощадбанк», депозит 2028 10 

ПАТ «Ощадбанк», депозит 330 2 

ПАТ «Ощадбанк», депозит 295 2 

ПАТ «Ощадбанк», депозит 74 1 

ПАТ «Ощадбанк», депозит 92 1 
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ПАО "Кредобанк" 8000 53 

ПАО "Райффайзен Банк Аваль "  500 3 
АТ "ОТП БАНК"  500 3 

 

    Отже, експерти визначили невисокий рівень ризику щодо депозитів , так, як депозити розміщені  

в банках або  з іноземним капіталом,  або з участю держави, крім того,  мають високий  рейтинг, згідно 

даних рейтингових агентств, високу ліквідність та ріст фінансових показників.  Результати розрахунку 

показали, що суми по кожному депозиту, які підлягають резервуванню, не є суттєвими та не перевищують 

10 відсотків від суми активу , тому відповідні коригування у звітності не були відображені. 

Крім того, було проведено тестування на  предмет кредитного ризику  вхідного сальдо 

дебіторської заборгованості (крім дебіторської заборгованості по страховим контрактам), розрахунок 

показав відсутність перевищення порогу суттєвості для даних активів, тому коригування в фінансовій 

звітності проведено не було. 

Протягом 2019 року постійно проводилась оцінка фінансових активів на предмет необхідності 

формування резерву під кредитні ризики. Так, як у  своїй інвестиційній діяльності керівництво Товариства 

дотримується виваженої політики, депозити розміщувались  у високоліквідних банках з високими 

рейтингами, кошти інвестуються в цінні папери – ОВДП, які являються високоліквідним інструментом, по 

якому не було переносу строків виплати  та вільно відстежується інформація.  Прострочена дебіторська та 

кредиторська заборгованість, по якій існує суттєвий ризик щодо неповернення чи дефолту, відсутня. 

Отже, резерви під кредитні ризики розраховувались, але не відображались у фінансовій звітності, тому що 

суми не є суттєвими.  

 

4.2.2. До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку відносити фінансові активи, що призначені для продажу. 

Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора 

торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі 

інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного 

ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, 

на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за 

відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають 

обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи 

використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.  

 

4.2.3. До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю відносити такі активи: 

 - депозити у банках; 

 - векселі отримані; 

 - позики видані; 

 - облігації придбані; 

 - дебіторська заборгованість (крім дебіторської заборгованості, що відноситься до сфери регулювання 

МСФЗ 4 «Страхові контракти» ). 

 

4.3. Запаси 

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси». 

Протягом 2019 року  у складі запасів обліковувались активи, які існують у формі допоміжних матеріалів 

для споживання при наданні послуг. 

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: 

собівартістю або чистою вартістю реалізації. В фінансовій звітності станом на 31.12.2019 р. запаси 

відображені за собівартістю.  

Товариство застосовує формулу оцінки запасів при їх вибутті або передачі у 

виробництво з надання страхових послуг за ідентифікованою собівартістю. 

 

4.4.  Грошові кошти 

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

депозитних рахунках. 
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Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у 

відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція 

визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, 

наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання (для депозитів – не більше року). 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній 

валюті та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.2 цих Приміток. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, 

яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 

функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у 

складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 

відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 

відображається у складі збитків звітного періоду. 

 

4.5.  Дебіторська заборгованість  

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові 

кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає 

стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на дату оцінки, визначається рівень очікуваного кредитного збитку. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою 

собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка Дебіторська заборгованість може оцінюватися 

за сумою погашення, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Грошові потоки, пов’язані з дебіторською 

заборгованістю, не дисконтуються, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Прийнята межа суттєвості  

на рівні 10% від суми активу. 

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою 

вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або 

значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що 

інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними 

на різних підставах. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни 

визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

 

4.6.  Знецінення активів 

Товариство відображає активи, за винятком фінансових активів, на які поширюється сфера 

застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти",  у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке 

обліковується відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

На дату складання фінансової звітності Товариство визначає наявність ознак знецінення активів: 

 - зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну величину, ніж очікувалося; 

 -  старіння або фізичне пошкодження активу; 

 - істотні негативні зміни в ринковому, економічному або правовому середовищі, у 

якому діє Товариство, що сталося протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом; 

 - збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може суттєво зменшити суму 

очікуваного відшкодування активу; 

 - перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю; 

 - суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі 

очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність Товариства. 

- наявні свідчення з даних внутрішньої звітності, які вказують, що економічна ефективність активу є або 

буде гіршою, ніж очікувана. 

При визначенні того, чи слід оцінювати суму очікуваного відшкодування активу, застосовується концепція 

суттєвості. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_016
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_016
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4.7. 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’язаннята забезпечення Товариства складаються  із поточної кредиторської заборгованості 

за отримані послуги, поточної заборгованості з податку на прибуток, зобов’язання з оренди, забезпечення 

на виплату відпусток співробітникам.  

 

4.8. Власний капітал 

Статутний капітал  представляє собою номінальну вартість власних емітованих акцій.  Інші складові 

капіталу включають в себе  суму сформованого резервного фонду (згідно установчих документів 

Товариства) та суму  нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) за поточний та попередні періоди. 

Товариство може  визнати  додатковий капітал, сформований  внесенням грошових коштів її акціонерами, 

в складі власного капіталу.  

 

Використання прибутку 

Шляхи використання прибутку визначаються  Статутом Товариства та Загальними зборами Акціонерів 

Товариства. 

 

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

(Звіт про сукупний дохід) 

 

4.9.1.  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 згідно 

методики. 

У відповідності до вимог підготовки фінансової звітності застосовується принцип нарахування та 

відповідності доходів та витрат. 

 

4.9.2 . Інші доходи 

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

надання агентських послуг для інших страховиків, сум, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж 

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

депозитів), від операцій з цінними паперами. 

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. 

 

4.9.3. 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. 

 

4.10.  Податок на прибуток 

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

 

4.11. Страхова діяльність 

4.11.1.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 за 2019 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. 

 

4.11.2. За  рік до страхової компанії надійшло 14695 тис. грн. страхових платежів з  видів страхування, 

інших, ніж страхування життя. 

За звітний період відбулося дострокове припинення дії договорів страхування, іншого, ніж страхування 

життя  на суму1597 тис. грн. 

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року,  відбулося  зменшення надходжень страхових 

платежів 

 

Динаміка валових страхових премій за  2019-2018 рр. 

 

№ п/п Види страхування 
2019 рік 

(тис. грн.) 

 

2018 рік 

(тис. грн.) 

 

2019 р. до 2018 р. 

+   ;  - 

1. 

Добровільні види: 

- страхування від нещасних 

випадків; 

- медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я ); 

- страхування наземного 

транспорту(крім залізничного); 

- страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних 

явищ; 

- страхування майна (іншого, ніж 

передбачено пунктами 7-12); 

- страхування відповідальності 

перед третіми особами(іншої, ніж 

 

0,10 

 

 

3628,4 

 

 

4790,4 

 

 

1684,5 

 

 

1687,9 

 

 

- 

 

 

5105,7 

 

 

4305,1 

 

 

2137,5 

 

 

2120,4 

 

 

+ 0,10 

 

 

- 1477,3 

 

 

+485,3 

 

 

-453,0 

 

 

-432,5 
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передбачена пунктами 12-14 цієї 

статті); 

- страхування фінансових 

ризиків; 

- страхування  

сільськогосподарської продукції; 

-страхування вантажів та багажу; 

 

455,6 

 

191,7 

 

2178,5 

78,2 

 

1010,8 

 

138,6 

 

13506,6 

 

-555,2 

 

+ 53,1 

 

-11328,1 

+78,2 

2. РАЗОМ: 14695,3 28324,2 -13628,9 

  
4.11.3.        Протягом всього звітного періоду товариство забезпечувало чітке виконання своїх зобов`язань 

перед страхувальниками, в зв`язку з чим не мало заборгованості перед ними і своєчасно проводило 

розрахунки з кожним страхувальником при настанні страхового випадку. 

 

За  2019 рік страхові відшкодування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, 

склали 8525 тис. грн. 

В розрізі видів за звітний період було виплачено: 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров ‘я)        – 2624 тис. грн.; 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного)              –   371 тис. грн. 

- страхування сільськогосподарської продукції – 5530 тис.грн. 

 

4.11.4 За звітний  період  Товариство проводила операції по перестрахуванню. 

З метою виконання ЗУ «Про страхування», забезпечення платоспроможності страхової Товариства та 

виконання Розпорядження ДКРРФПУ «Про затвердження Методики формування страхових резервів за 

видами страхування, іншими, ніж страхування життя» від 17.12.2004 № 3104, частини сум 

відповідальності за договорами страхування передаються перестрахувальним компаніям. 

За 2019 р.: 

-Перестраховикам – резидентам передано на суму  3729  тис. грн. 

-Перестраховикам – нерезидентам передано на суму 2904 тис. грн. 

4.11.4.1  Дохід від регресу 

Дохід від регресу включає дохід, отриманий від заходів досудового врегулювання та судового захисту від 

третьої сторони, такої як відповідач. Компанія визначає дохід в момент отримання коштів, або на підставі 

мирової угоди, або судового рішення, якщо є підстави вважати, що такі кошти будуть отримані. 

 

4.11.5. Страхові резерви. 

Для забезпечення страхової діяльності Товариство  формує страхові резерви. Аналітичний облік резервів 

із страхування  здійснюється за договорами  страхування, де Страховик несе відповідальність за своїми 

страховими зобов'язаннями. 

Товариство формує страхові резерви відповідно вимогам ЗУ «Про страхування» та вимогам 

державного регулятора страхової діяльності Національної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України, які викладені в Розпорядження Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 “Про затвердження Методики 

формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя” (із 

змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг України № 1638 від 18.09.2018). (далі - 

Методика), кошти страхових резервів розміщуються згідно «Положення про обов’язкові критерії 

і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 

активів та ризиковості операцій страховика», затвердженого Розпорядженням Національної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.06.2018  № 850. (далі - 

Положення). 
     В 2019 році Товариством прийнято рішення формувати страхові резерви використовуючи метод 

«1/365». Так як така зміна класифікується, як зміна оцінки, а не облікових політик, то застосовується 

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

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

- 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. 

- резерв збитків, що виникли, але не заявлені. 

 

Резерв незароблених премій (unearned premium reserve- UPR, далі - РНП) включає частки від сум 

надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. 

Розрахунок розміру резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. 

Загальний розмір резерву незароблених премій дорівнює сумі розмірів резервів незароблених премій, 
розрахованих окремо за кожним видом страхування. 

Страховик формує резерви незароблених премій, наступним методом: 

- Метод «1/365» відповідно до пункту 5 розділу III Методики (в 2018 році Товариство формувало 

РНП  «методом 1/4»).  Розрахунок здійснюється в порядку, передбаченому відповідним пунктом 

Методики, без жодних змін/застережень/уточнень. 

        Незароблена страхова премія, яка розраховується методом "1/365" ("pro rata temporis"), визначається 

за кожним договором як добуток надходжень сум страхових платежів та результату, отриманого від 

ділення строку страхового покриття, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк 

страхового покриття (у днях), за такою формулою: 

, 

де  - надходження сум страхових платежів за договором; 

 - строк страхового покриття згідно з умовами договору (в днях), якому відповідає надходження сум 

страхових платежів; 

 - кількість днів, що минули з дати, коли розпочато строк страхового покриття, до дати розрахунку. 

Якщо надходження сум страхових платежів за договором відповідає іншому періоду, ніж строк страхового 

покриття, то mi визначається як строк, якому відповідає надходження сум страхових платежів   (в днях), 

а  - як кількість днів, що минули з дати початку строку, якому відповідає надходження сум страхових 

платежів . 

 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків здійснюється наступним чином. 

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

страхувальників (перестрахувальників) на звітну дату, що підтверджується документально. 

Для розрахунку за заявленою вимогою резерву заявлених, але не виплачених збитків, Страховик  

використовує оцінку розміру збитку, яка здійснюється: 

- У разі наявності орієнтовних даних, підтверджених документально, в тому числі надісланих 

телекомунікаційними засобами зв'язку (аварійний сертифікат, офіційні документи, якими 

встановлено вартість послуг/майна, електронні листи, запис телефонної розмови тощо), - з 

використанням таких орієнтовних даних; при цьому, оцінка розміру збитку може набувати 

нульове значення, якщо орієнтовні дані свідчать про низьку ймовірність страхової виплати за цією 

вимогою; 

- У разі відсутності орієнтовних даних, передбачених вище - у розмірі середнього збитку за видом 

страхування або за подібними страховими випадками в розрізі видів страхування; 

- У разі відсутності орієнтовних даних та неможливості здійснення розрахунку розміру середнього 

збитку (відсутності необхідних даних щодо середнього збитку за видом страхування) - у розмірі 

страхової суми згідно з умовами договору (або частки страхової суми) з урахування франшизи, 

таблиць виплат до правил страхування або схеми-калькуляції по лікуванню тощо. 

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

договором на звітну дату.  

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. 
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Величина   частки   перестраховиків в резерві  заявлених,  але невиплачених збитків розраховується  тими 

самими методами, що і резерв заявлених, але не виплачених збитків, за виключенням того, що 

компенсація виплат на врегулювання  збитків у розмірі 3 відсотків від суми частки перестраховика на 

кінець звітного періоду розраховується тільки в тому випадку, якщо компенсація перестраховиком 

частини витрат на врегулювання передбачена відповідним договором.   

 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 

Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені (incurred but not reported claims reserve - IBNR) 

здійснюється наступними актуарними методами: 

- Метод Борнхуеттера-Фергюсона; 

- Метод лінійної комбінації актуарних методів: методу модифікації ланцюгового методу та методу 

модифікації методу Борнхуеттера-Фергюсона. 

 Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, розраховується станом на звітну дату та не змінюється до 

наступної звітної дати. 

 

Розмір прав вимоги до перестраховика визначається: 

- Для резервів незароблених премій - тим самим методом, що і формування  власне резервів 

незароблених премій. 

- Для резерву заявлених, але не виплачених збитків - тим самим методом, що і формування резервів 

заявлених, але не виплачених збитків, при цьому формування здійснюється за кожною відомою 

вимогою страхувальників повністю відповідно до умов договору перестрахування, що може 

покривати такі збитки, та розміру резерву заявлених збитків. 

- Для інших видів резервів – не формується. 

 

4.12. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

 

4.12.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Компанія має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що 

погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна 

достовірно оцінити суму зобов'язання. 

4.12.2. Виплати працівникам 

Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає очікувану вартість короткострокових виплат 

працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які 

збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

4.12.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Компанія нараховує внески до Пенсійного фонду на 

заробітну плату працівників. Поточні внески розраховуються як процентні нарахування на нараховану 

заробітну плату, такі витрати відображаються у періоді, в якому була зароблена відповідна заробітна 

платня. Компанія не має недержавної пенсійної програми. 

 

4.13. Події після дати балансу 

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

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

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

звітну дату, а також оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти 

інформації станом на звітну дату. 

Відповідно, Товариство розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує 

неможливість такої для кожної суттєвої категорії некоригованих подій, що відбулись після звітної дати.    

 

4.14. Операційні сегменти 

Товариство не застосовує і не розкриває інформацію відповідно МСФЗ 8 «Операційні сегменти» оскільки 

є приватним акціонерним товариством, інструменти власного капіталу (акції) Товариства не обертаються 

на відкритому ринку. Також Товариство не планує випуск фінансових інструментів на відкритий ринок. 

 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  
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5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю 

Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 

тобто такі оцінки, які вимагаються  МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного 

періоду. 

 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти та 

їх еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка грошових 

коштів та їх еквівалентів здійснюється 

за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту здійснюється 

за його справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його номінальній 

вартості. Подальша оцінка депозитів у 

національній валюті здійснюється за 

справедливою вартістю очікуваних 

грошових потоків 

Дохідний 

(дисконтуванн

я грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними договорами 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за відсутності 

визначеного біржового 

курсу на дату оцінки, 

використовується остання 

балансова вартість, ціни 

закриття біржового 

торгового дня 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна оцінка дебіторської 

заборгованості здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартості погашення, тобто сумі  

очікуваних контрактних грошових 

потоків на дату оцінки. Подальша 

оцінка здійснюється за амортизованою 

собівартістю із застосуванням методу 

ефективного відсотка. Дебіторська 

заборгованість може оцінюватися за 

сумою погашення, якщо вплив 

дисконтування є несуттєвим. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна оцінка поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю погашення. 

Подальша оцінка здійснюється за 

амортизованою собівартістю із 

застосуванням методу ефективного 

відсотка, або за  вартістю погашення, 

якщо вплив дисконтування є 

несуттєвим.  

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні грошові 

потоки 

 

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 

 

Класи активів та 

зобов’язань, оцінених за 

справедливою вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
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Дата оцінки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 

Довгострокові фінансові 

інвестиції, що оцінюються за 

амортизованою вартістю 

- - 13542 - - - 13542 - 

Поточні фінансові інвестиції, 

що оцінюються за 

амортизованою вартістю 

- - 12222 26515 18319 15895 30541 42410 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
- - 687 2839 - - 687 2839 

Поточна дебіторська 

заборгованість   
- - - - 2788 5638 2788 5638 

Поточна кредиторська 

заборгованість 
- - - - 903 2972 903 2972 

            

5.3. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

У 2019 році переміщень між рівнями ієрархій не відбувалось.  

 

5.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю. 

 

тис. грн. 

 Балансова вартість Справедлива 

вартість 

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

Фінансові інвестицій, що оцінюються за амортизованою 

вартістю 
30541 42410 30541 42410 

Поточна дебіторська заборгованість   2788 5638 2788 5638 

Грошові кошти та їх еквіваленти 687 2839 687 2839 

Поточна кредиторська заборгованість 903 2972 903 2972 

Справедлива вартість фінансових інструментів, в тому числі і тих, які обліковуються за 

амортизованою собівартістю, не відрізняється суттєво від балансової. 

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити 

достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 

достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо 

застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.  

 

 

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 

 

6.1. Основні засоби 

 

 Будівлі Машини 

та 

обладнанн

я 

Трансп

орт 

Меблі та 

приладдя 

Інші 

Основні 

засоби 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Первісна вартість: 

На 31.12.2017  - 109,0  5,0 0,00 114,0 

Надійшло  - 72,5  47,2 201,1 320,8 

Вибуло - 6,4 -  - 6,4 

На  

31.12.2018 

- 175,1  52,2 201,1 428,4 

Надійшло  - 11,3  - 68,4 79,7 

Вибуло - - -  - - 
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На 31.12.2019 - 186  52 270 508 

Накопичена амортизація: 

На 31.12.2017  - 53,0  4,0 - 57,0 

Нарахування 2018 р.      -     32,0  8,0 63,0 103 

Вибуло  4    4 

На 31.12.2018      - 81,0  12,0 63,0 156 

Нарахування 2019 р.      - 51  12 78 141 

Вибуло  -     

На 31.12.2019      - 132  24 141 297 

Чиста балансова вартість: 

На 31.12.2017 - 56,0  1,0 0 57,0 

На 31.12.2018 - 94,1  40,2 191,9 326,2 

На 31.12.2019  54  28 129 211 

Станом на 31 грудня 2018 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби 

відсутні. Станом на 31 грудня 2019 р. обліковуються повністю зношені основні засоби: 

Кавоварка, яка на момент подання звітності списана з обліку Товариства, як непридатна до 

використання. Також, товариство користується ліцензією на програмне забезпечення «1С 

Підприємництво 8.1», вартість якої повністю включена у витрати. Перегляд строку корисного 

використання не здійснювався, так як вартість не є суттєва.  

   При формуванні фінансової звітності був врахований актив «Право користування 

орендованим активом», балансова вартість якого на 31.12.2019 р. склала 246 тис. грн -  у рядку, 

де відображені основні засоби. Формування даного активу і його облік пов’язані з застосуванням 

стандарту МСФЗ (IFRS) 16  «Оренда» починаючи з  січня 2019 р. 
 

6.2. Непоточні фінансові інвестиції        

   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.        
                                                                                                                                                          тис. грн.       

 Вид цінних паперів 

Термін вкладень Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2018 

початок кінець 
Кількість,

шт. 

Амортизо

вана 

вартість, 

тис. грн. 

Кількість,  

шт. 

Амортизо

вана 

вартість, 

тис. грн. 

1 

Міністерство фінансів 

України, облігації 

внутрішньої державної 

позики 24.10.2019 11.02.2021 163 3957 - - 

2 

Міністерство фінансів 

України, облігації 

внутрішньої державної 

позики 24.10.2019 03.06.2021 154 3931 - - 

3 

Міністерство фінансів 

України, облігації 

внутрішньої державної 

позики 

17.12.2019 29.07.2021 

125 3114 - - 

4 

Міністерство фінансів 

України, облігації 

внутрішньої державної 

позики 

27.12.2019 29.07.2021 

100 2540 - - 

 Всього   542 13542  - 



21 

 

 

6.3. Поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                          
тис. грн.       

 

Вид фінансової інвестиції 

Термін вкладень Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2018 

початок кінець 
Кількість 

шт. 

Амортизо-

вана 

вартість, 

тис. грн. 

Кількість 

шт. 

Амортизо-

вана 

вартість, 

тис. грн. 

1 

Міністерство фінансів України,  

облігації внутрішньої державної 

позики 14.08.19 08.07.20 2998 2 999   

2 

Міністерство фінансів України,  

облігації внутрішньої державної 

позики 24.10.19 15.10.20 161 3 936   

3 

Міністерство фінансів України,  

облігації внутрішньої державної 

позики 10.04.19 29.01.20 5150 5 287 - - 

4 

 

Міністерство фінансів України,  

облігації внутрішньої державної 

позики 07.06.2018 02.01.2019   3775 3777 

5 

Міністерство фінансів України,  

облігації внутрішньої державної 

позики 06.07.2018 10.04.2019   4405 4440 

6 

Міністерство фінансів України,  

облігації внутрішньої державної 

позики 18.04.2018 02.01.2019   4425 4431 

7 ПАТ «Ощадбанк», депозит 20.09.2019 19.03.2020 1 2000   

8 ПАТ «Ощадбанк», депозит 16.08.2019 13.02.2020 1 1 000   

9 ПАТ «Ощадбанк», депозит 04.10.2019 03.04.2020 1 3000   

10 ПАТ «Ощадбанк», депозит 04.12.2019 04.06.2020 1 500   

11 ПАТ «Ощадбанк», депозит 22.03.2019 24.03.2020 1 2028   

12 ПАТ «Ощадбанк», депозит 03.05.2019 24.03.2020 1 330   

13 ПАТ «Ощадбанк», депозит 25.10.2019 24.03.2020 1 295   

14 ПАТ «Ощадбанк», депозит 01.03.2019 02.03.2020 1 74   

15 ПАТ «Ощадбанк», депозит 18.09.2019 02.03.2020 1 92   

16 ПАО "Кредобанк" 08.01.2019 08.01.2020 1 8000   

17 ПАО "Райффайзен Банк Аваль "  10.12.2019 05.06.2020 1 500   

18 АТ "ОТП БАНК"  10.12.2019 10.06.2020 1 500   

20 ПАТ «Ощадбанк», депозит 16.10.2018 15,02,2019   1 2600 

21 ПАТ «Ощадбанк», депозит 20.09.2018 21.03.2019   1 2000 

22 ПАТ «Ощадбанк», депозит 05.10.2018 04.04.2019   1 2000 

23 ПАТ «Ощадбанк», депозит 21.03.2018 22.03.2019   2 2295 

24 ПАТ  "Райффайзен Банк Аваль" 04.10.2018 04.04.2019   1 2000 

25 ПАТ  "Райффайзен Банк Аваль" 12.11.2018 13.05.2019   1 1000 

26 ПАТ "Альфа-Банк" 08.10.2018 09.04.2019   1 2000 

27 

Міністерство фінансів України,  

облігації внутрішньої державної 

позики 25.10.2017 23.10.2019   500 13867 

28 ПАТ  КРЕДОБАНК 17.12.2018 22.03.2019   1 2000 

 Всього   8321 30541 13114 42410 

 

6.4. Грошові кошти та їх еквіваленти  

тис.грн. 

Показник 
Код за 

ЄДРПОУ 

Станом на 31.12.2019  Станом на 31.12.2018  

 тис.грн.  тис.грн 
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Грошові кошти та їх еквіваленти   687  2839 

зокрема:  

на поточних рахунках 

   

180,70 

  

60 

Вклади в банках (депозити на 

вимогу),  

у тому числі   

(назва банківської установи): 

   

506,83 

  

2779 

АКІБ "Укрсиббанк" 9807750  
 

7,6 
 7 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль " 14305909  499,23  2772 

Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами відсутні. 

 

6.5. Частка перестраховика у страхових резервах 

При здійсненні операцій перестраховування частки страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій), що були сплачені за договорами перестраховування, формують права вимоги до 

перестраховиків і обліковуються як суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій.  

Збільшення (зменшення) сум часток перестраховиків у резервах незароблених премій у звітному 

періоді відповідно збільшує (зменшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії). 

 

тис. грн. 

 31.12.2019   31.12.2018  

Перестраховики резиденти 2316 1669 

Перестраховики нерезиденти 536 1048 

Разом 2852 2717 

 

6.6. Дебіторська заборгованість 

тис. грн. 

Поточна дебіторська заборгованість: 31.12.2019 31.12.2018  

Розрахунки зі страхувальниками 1461 2321 

Комісійні винагороди 56 14 

Відсотки по депозитам та ОВДП 833 1428 

Зобов’язання перестраховиків по виплаті відшкодування - 193 

Інша поточна дебіторська заборгованість  394 1169 

Заборгованість перестраховика щодо повернення перестрахової премії - 463 

Вклад під забезпечення Асістансу 100 50 

Разом: 2788 5638 

 

Не знецінена дебіторська заборгованість, погашення по якій прострочено більш ніж на 90 днів – 

відсутня. 

        Прострочена дебіторська заборгованість на 31.12.2019 – це заборгованість ТОВ «Каньйон», строк 

сплати по якій спливає 31.12.2019 р. Дана заборгованість протестована, у відповідності до Методики 

розрахунку резерву під кредитні ризики. Сума резерву, визначена експертами, не перевищує межу 

суттєвості щодо зазначеного активу, тому коригування у звітності не проводились. Заборгованість 

погашається частинами.  

 

6.7. Статутний капітал 

 

Станом на 31.12.2019  заявлений та сплачений статутний капітал складає 14155 тис. грн., що відповідає 

нормативним вимогам, які передбачені Законом України «Про страхування»  

Протягом 2019 р. відбулось збільшення статутного капіталу на 2155 тис. грн.. шляхом перенаправлення 

нерозподіленого прибутку до зареєстрованого капіталу. Протоколом Загальних зборів від  23.04.2019 р. 

затверджено збільшення Статутного капіталу Товариства з 12 000,1 тис. грн. до 14 154,7 тис. грн. шляхом 

підвищення номінальної вартості акцій з 171,43 грн. до 202,21 грн. за одну акцію Товариства, за рахунок 

спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого  прибутку   Товариства рік у розмірі 2 154,6 

тис. грн. 

     Зазначені зміни у Статутному капіталі ПрАТ "УАСК" зареєстровано у Державного реєстратора 

26.04.2019 р. 
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Перелік та доля власників не змінилися 

Перелік  власників ЦП на 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р.: 

№ 

з/п 
ПІБ/назва 

Кількість 

акцій 

Доля, 

% 

2 
19371986, І ТОВ ФІРМА "АСТАРТА-КИЇВ", Україна 

 
3850 5,5 

3 
32682703, ТОВ «Агрофірма «Добробут», Україна 

 
59325 84,75 

4 
31059651, ТОВ ІПК "ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ", Україна 

 
6825 9,75 

    70 000 100 

 

У звітному періоді змін в переліку власників ЦП не відбувалось. 

 

6.8. Страхові резерви 

тис. грн. 

 31.12.2019 31.12.2018 

Резерв незароблених премій * 7182 7526 

Резерв збитків  352 225 

Разом: 7534 7751 

* Резерви незароблених премій за видами страхування представлені в таблиці 

тис. грн. 

Вид страхування 
РНП на 

31.12.2019 

РНП на 

31.12.2018 

страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, 

водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 

водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; 

1048 1405 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 1047 1418 

страхування наземного транспорту (крім залізничного); 2142 1277 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 2634 2846 

Страхування відповідальності перед третіми особами; 142 503 

Страхування фінансових ризиків; 166 77 

Страхування від нещасних випадків 3 - 

Всього 7182 7526 

 

6.9. Поточні зобов’язання і забезпечення          

                     тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованість: 31.12.2019  31.12.2018 

Заборгованість за товари, роботи, послуги 32 30 

Заборгованість перед бюджетом 

в т.ч. з податку на прибуток 

172 

172 

906 

906 

Заборгованість перед перестраховиками по сплаті премій по перестрахуванню 396 1776 

Поточні забезпечення (резерв на оплату відпустки) 339 230 

Зобов’язання, пов’язані з орендованим активом 283 - 

Інша поточна заборгованість 20 30 

Всього поточної кредиторської заборгованості 1242 2972 

       

6.10. Дохід (прибутки) від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського 

обліку      

              тис. грн. 

  

 2019 2018 

Зароблені страхові премії 6945 19910 

Дохід від впливу курсових  різниць 614 1285 

Дохід від надання послуг для інших страховиків 180 151 

Інші операційні доходи 9 14 

Відсотки по депозитах , ОВДП 5950 5273 
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Дохід від регрес них надходжень 135 - 

Інші доходи 4 1 

ВСЬОГО: 13837 

 

26633 

 

6.11. Витрати (збитки) від усіх видів діяльності, визначені за правилами бухгалтерського 

обліку 

тис. грн. 

  

 2019 2018 

Зарплата адміністративного персоналу 3544 2864 

Відрахування на соціальні заходи 754 550 

Страхові виплати та страхові відшкодування (звернуто з відшкодуваннями 

перестраховика) 

2828 2305 

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів 

страхування/перестрахування  

194 167 

Витрати, пов’язані з регулюванням страхових виплат (Асістанс) 191 422 

Матеріальні витрати 28 42 

Амортизація 436 174 

Фінансові витрати (амортизація премії ОВДП) 375 803 

Витрати від впливу курсових різниць 2860 1447 

Відрахування на формування страхових резервів, інших ніж резерви 

незароблених премій 

128 43 

Інші витрати  2774 1981 

ВСЬОГО: 14112 10798 

  

         6.12. Податок на прибуток 

    6.12.1    Зобов’язання з відстроченого податку та відстрочені податкові активи.  

Відстрочені податкові зобов’язання  визнаються в обліку завжди, коли вони виникають.  

 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.  

У 2019 р. визнано відстрочений податковий актив у сумі 50 тис. грн..,  вартість активу визначено, виходячи 

з суми  збитків, які товариство врахує при визначенні податку на прибуток у наступному звітному році. 

 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 

тис. грн. 

 2019 2018 

Дохід за договорами страхування 13098 28098 

Податкова ставка 3 % 3 % 

Об’єкт оподаткування податком на прибуток 0 15060 

Податкова ставка 18 % 18 % 

Витрати з податку на прибуток 393 3554 

 

     6.13. Звіт про рух грошових коштів 

Звіт грошових коштів за 2019 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за 

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

грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових 

коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. 

Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витрати на 

придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на 

соціальні заходи та інші витрати.  

Інвестиційна діяльність – це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів 

віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються 

як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди. 

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті   

отримання та погашення позик. 
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6.14. Звіт про зміни у власному капіталі 

Компанія складає Звіт про зміни у власному капіталі де інформує про зміни у власному капіталі 

відповідно до МСБО 1. Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 рік включає таку інформацію: 

-    чистий прибуток (збиток) за звітний період 

-    відрахування до резервного капіталу (вільних страхових резервів) 

 

До статей власного капіталу в балансі Товариства  входять: 

тис. грн. 

 31.12.2019 31.12.2018 

Статутний капітал 14155 12 000 

Резервний капітал 29119 29119 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -894 2155 

Всього власний капітал 42380 43274 

Збитки за результатами 2019 року становлять 627 тис. грн., понесені витрати на емісію 267 тис. грн.. 

 

Резервний капітал 

Компанія визнає резервний капітал в складі власного капіталу, який сформований відповідно до 

Статуту Товариства і відображається в балансі наступним чином: 

тис. грн. 

 31.12.2019 31.12.2018 

Резервний капітал  29119 29119 

Разом 29119 29119 
 

      У статті «Резервний капітал» Товариством відображений сформований за рахунок 

нерозподіленого прибутку резервний капітал. Резервний капітал Компанії створюється за рішенням 

Загальних зборів акціонерів у розмірі не менше 15%  Статутного капіталу і призначається для покриття 

витрат, пов’язаних із відшкодуванням збитків, та запланованих витрат.  

Товариством за   рахунок   нерозподіленого   прибутку створений резервний капітал  в загальній 

сумі 29119 тис. грн., що перевищує 15 %  Статутного капіталу Товариства. 

Товариство нараховує дивіденди учасникам, які визнає як зобов'язання на звітну дату тільки в тому 

випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.  

6.15. Операційні сегменти 

Компанія не застосовує і не розкриває інформацію відповідно МСФЗ 8 «Операційні сегменти» 

оскільки є приватним акціонерним товариством, інструменти власного капіталу (акції) Товариства не 

обертаються на відкритому ринку. Також Компанія не планує випуск фінансових інструментів на 

відкритий ринок. 

 

7. Розкриття іншої інформації 

 

7.1. Умовні зобов'язання. 

7.1.1. Судові справи 

Станом на звітну дату Компанія не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним судовим процесом. 

 

7.1.2  Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш 

ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному 

середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо 

податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної 

діяльності Товариства, ймовірно, що Компанія змушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. 

Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під 

знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди.  

На думку керівництва Компанія сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів 

під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами 

протягом трьох років. 

 

7.1.3  Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 

реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 
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Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться 

поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості  Товариства  

визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва, 

додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин 

та інформації, та розміру дебіторської заборгованості. 

 

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

 асоційовані Товариства; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства та акціонерів; 

 близькі родичі особи, зазначеної вище; 

 Товариства, що контролюють Компанію, або здійснюють суттєвий вплив, або 

мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві; 

 Підприємства, що контролюються Товариством 

 

На протязі року, що закінчився 31.12.2019 р. пов'язаними особами Товариства були: 

 

Група № 

з/п 

Повна назва  юр. особи – власника  (акціонера, учасника) 

Товариства чи П.І.Б. фіз. особи – власника (акціонера, учасника)  

та посадової особи Товариства та акціонерів 

 Частка в 

статутному 

фонді 

Товариства, % 

1 2  

3 

 4 

А Акціонери Товариства – юридичні особи 

 1 ТОВ «Агрофірма «Добробут», Україна (32682703)  84,75 

  

Б Керівники – фізичні особи 

 2 Іщук Олеся Петрівна – Голова Правління Товариства  - 

 3 Крюкова Наталія Іванівна - Член Правління  - 

 4 Підлубний Олексій Валерійович - Член Правління   - 

 5 Березовський Андрій Петрович - Генеральний директор ТОВ 

«Агрофірма «Добробут»  

  

В Наглядова Рада – фізичні особи 

 6 Гладкий Віктор Анатолійович – голова Наглядової  ради   - 

 7 Терлецька Олена Юріївна – член Наглядової ради   - 

 8 Шмалько Наталія Сергіївна – член Наглядової ради   - 

 9 Грачов Олександр Володимирович - – член Наглядової ради  - 

 10 Родцевич Наталія Миколаївна - член Наглядової ради  - 

 11 Дехтярь Світлана Володимирівна -член Наглядової ради  - 

 

Основні операції з пов'язаними сторонами  
Товариство  здійснювало короткострокові виплати (оплата праці згідно штатного розпису) 

провідному управлінському персоналу. Загальний розмір таких виплат за звітний період склав 1423,9 тис. 

грн.  

Протягом 2019 р. Товариство надавало  ТОВ «Агрофірма «Добробут» послуги зі страхування за 

умовами (в т.ч. звичайними цінами), які відповідають рівню ринкових цін на такі послуги на суму 2264,8 

тис. грн. 

Протягом 2018 р. розмір наданих послуг на користь ТОВ «Агрофірма «Добробут» склав 3402  тис. 

грн. 

Узагальнююча інформація про операції з пов'язаними сторонами, які мали місце протягом. 2019 р. 

та 2018 р.:   

2019 р. 

                                                                                                                                                                     тис.грн.                                                                                                                                                                        
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№ 

з/п 

Пов’язана 

сторона 

Частка в 

статутному 

капіталі 

Товариства, % 

Сума 

операції 

2019 р. 

Суть операції 
Залишок на 

31.12.2019 

1 ТОВ «Агрофірма 

«Добробут» 
84,75 2264,8 

Страхові послуги, 

 
2 

2 Іщук Олеся 

Петрівна  
0  705,9 

оплата праці згідно 

штатного розпису 
0 

3 Крюкова Наталія 

Іванівна 
0  26,5 

оплата праці згідно 

штатного розпису 
0 

4 Підлубний 

Олексій 

Валерійович 

0  691,5 
оплата праці згідно 

штатного розпису 
0 

5 Гладкий 

Віктор  

Анатолійович 
0 2,8 

Страхові послуги 

 
0 

6 Терлецька  

Олена  

Юріївна 
0  0,00  

На 31.12.2019 

 не являється 

пов’язаною 

особою 

7 Шмалько  

Наталія  

Сергіївна 
0  26,9 

Страхові послуги 

 

На 31.12.2019 

 не являється 

пов’язаною 

особою 

8 Грачов  

Олександр  

Володимирович 
0  0,00  

 На 31.12.2019 

 не являється 

пов’язаною 

особою 

9 Родцевич  

Наталія  

Миколаївна 

0  0,00  0 

10 Дехтярь 

Світлана  

Володимирівна 

0  0,8 
Страхові послуги 

 
0 

 

2018 р. 

тис.грн.                                                                                                                                                                        

№ 

з/п 
Пов’язана сторона 

Частка в 

статутному капіталі 

Товариства, % 

Сума 

операції 

(за рік) 

Суть операції 
Залишок на 

31.12.2018. 

1 ТОВ «Агрофірма 

«Добробут» 

 

84,75 
3402 Страхові послуги 6 

2 Іщук Олеся 

Петрівна 

 

0  
693,1 

оплата праці згідно 

штатного розпису 
0 

3 Акчурін Сергій 

Олександрович  

0  
160,0 

оплата праці згідно 

штатного розпису 

На 31.12.2018 

 не являється 

пов’язаною 

особою 

4 Крюкова Наталія 

Іванівна 
0  24,7 

оплата праці згідно 

штатного розпису 
0 

5 Підлубний 

Олексій 

Валерійович 

 

0  
653,7 

оплата праці згідно 

штатного розпису 
0 

6 Гладкий 

Віктор  

Анатолійович 

0 2,8 Страхові послуги 0 

7 Терлецька  

Олена  

Юріївна 

0  0,00  0 
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8 Грачов  

Олександр  

Володимирович 

0  0,00  0 

 

Узагальнено, винагорода членам правління та наглядовій раді, тис.грн.                                                                

 

з/п 
Показник 2019 р. 2018 р. 

1 Оплата праці 1423,9 

 
1531,5 

3 Усього 1423,9 1531,5 

 

Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах. 

 

8. Процедура управління ризиками 

 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

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. 

      

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати 

зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик 

притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та 

дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо 

їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

Концентрація кредитного ризику за найбільшими контрагентами (дебіторами): 

тис. грн. 

Контрагенти 31.12.2019 31.12.2018 

Контрагент 1 1064 1353 

Контрагент 2 80 118 

Контрагент 3 229 79 

Контрагент 4 70 128 

Контрагент 5 344 763 

Контрагент 6 306 323 
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Контрагент 7 185 1025 

Контрагент 8 112 463 

Контрагент 9 100 50 

Контрагент 10 50 - 

Інші 248 1336 

Всього: 2788 5638 

 

Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи 

ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з 

ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. 

Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові 

інструменти. 

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 

унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, 

характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на 

всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового 

ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в фінансові 

інструменти з нефіксованим прибутком.   

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 

Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи 

Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 

Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою 

ставкою розраховується як різниця між дисконтованими грошовими потоками за діючою ставкою та 

дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за кожним фінансовим 

інструментом. 

 

Активи, які наражаються на відсотковий ризик : 

Тип активу 31.12.2019 31.12.2018 

Депозити 18319 15895 

Частка в активах Товариства, %                                        36%                                     29% 

Аналіз чутливості  проводиться при визнанні депозита активом на строк до 12 місяців. У зв’язку з 

тим, що даний аналіз заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, будуть 

залишатись незмінними, аналіз чутливості на декілька років не проводився. Враховуючи нестабільне 

економічне середовище з постійним коливанням курсу валют,  спрогнозувати коливання ринкових ставок  

використовуючи  історичну волатильність відсоткових ставок вкрай складно, такий аналіз буде 

малоінформативним і може призвести до помилкових висновків. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 

пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або 

іншого фінансового активу.  

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 

аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, 

а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі 

строків погашення представлена наступним чином: 

Рік, що закінчився  

31 грудня 2019 р 

До 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 1 

року 

Від 1 року 

до 5 років 

Більше 5 

років 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

Поточна кредиторська 

заборгованість 628 76 199   903 
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Всього 628 76 199   903 

Рік, що закінчився  

31 грудня 2018 р 

До 1 

місяця 

Від 1 

місяця до 3 

місяців 

Від 3 

місяців до 1 

року 

Від 1 року 

до 5 років 

Більше 5 

років 

Всього 

Поточна кредиторська 

заборгованість 1788 369 585   2742 

Всього 1788 369 585   2742 

 

8.3. Управління страховими ризиками 

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

заборгованості перед ними і своєчасно проводить 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. 

                                                                                                                                                                    тис.грн. 

Показник 
Станом на 

31.12..2019 

Станом на 

31.12.2018 

Станом на 

31.12.2017 

Величина перевищення фактичного запасу 

платоспроможності страховика над 

розрахунковим нормативним запасом 

40618 38989 27606 

   
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 Товаристві 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, вільних резервів 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”. 

8.4.  Управління ризиком капіталу 

Політика Товариства 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 
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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. 

Протягом звітного періоду Товариство дотримувалась усіх зовнішньо встановлених вимог до капіталу, не 

змінювала свій підхід до управління капіталом. 

 

Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства наведені нижче:  

тис. грн. 

Період Активи Зобов’язання  
Вартість чистих активів  

(гр. 2– гр. 3) 

2019 51156 8776 42380 

2018  53997 10723 43274 

 

Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу у 

відповідності до статті 155 Цивільного кодексу України наведені в таблиці нижче:  

тис. грн. 

Період 
Вартість чистих 

активів 
Статутний капітал 

Різниця  

(гр. 2 – гр. 3) 

2019 42380 14155 28225 

2018 43274 12000 31274 

 

Як бачимо, за результатами господарської діяльності вартість чистих активів Товариства більша за 

розмір Статутного капіталу.  

Інформація про розподіл прибутку до резервного капіталу розкрита в Примітці 6.14. 

За результатами проведених розрахунків станом на 31 грудня 2019 року: 

- величина нетто-активів (фактичний запас платоспроможності) страхової Товариства складає 42379 тис. 

грн., 

- нормативний запас платоспроможності – складає 1761 тис. грн.,  

Тест на адекватність страхових резервів 

Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 7182 тис. грн. і 

дорівнює резерву, сформованому актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань. 

Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства, становить 352 тис. грн. та 

підтверджується висновком незалежного актуарія.  

 

10.  Події після дати балансу 

Події, що відбулися між датою складання балансу і датою подання звітності (дата 28.02.2020)  суттєво не 

вплинули на показники фінансової звітності, підготовленої Товариством станом на 31 грудня 2019 року за 

2019 рік.  
 

 

 

Голова Правління                                                          О.П. Іщук 

 

 

Головний бухгалтер                                                       С.П. Старкова  



РІЧНИЙ ЗВІТ  

КЕРІВНИЦТВА (ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ) 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 

ЗА 2019 РІК 
 

1. Організаційна структура та опис діяльності Товариства 

 ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» (надалі – Товариство) має наступну 

організаційну структуру: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Організаційна структура є лінійно-функціональною, в якій розподіл повноважень 

і відповідальності  виконується за функціями управління й прийняття рішень по вертикалі. 

 

Стратегічні цілі Товариства у 2019 році були наступні: 

Управління активами, пасивами та фінансовим результатом  

Пошук альтернативних каналів продажу 

Сфера діяльності Товариства зосереджена в Полтавській, Вінницькій, Хмільницькій, 

Харківській, Чернігівська та м. Києві та області за географічним розташуванням.  

 

Товариство оказує послуги страхування згідно діючих ліцензій. 

Товариство має наступні ліцензії: №584789, №584790, №584791, №584792, 

№584793, №584794,№584795, № 039915, якими передбачена страхова діяльність по видах. 

У формі добровільного страхування: 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

- страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12); 

- страхування вантажів та багажу; 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров’я); 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного); 

- страхування від нещасних випадків; 

- страхування відповідальності перед третіми особами(крім цивільної     

   відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності    

  

 

 

 

  



   власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного    

   транспорту(включаючи відповідальність перевізника); 

- страхування фінансових ризиків; 

- страхування сільськогосподарської продукції. 

        Ліцензія на впровадження страхової діяльності у формі добровільного страхування 

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

У формі обов`язкового страхування - ліцензій  немає. 

 

2. Результати діяльності 

За  2019 ік до страхової компанії надійшло 14 695 тис. грн. страхових платежів з  видів 

страхування, інших, ніж страхування життя. 

За звітний період відбулося дострокове припинення дії договорів страхування, іншого, ніж 

страхування життя  на суму 1 597 тис. грн. 

В порівнянні з відповідним періодом 2018 року  відбулося  зменшення надходжень 

страхових платежів. 

Динаміка валових страхових премій за 2018-2019 рр. 

№ п/п Види страхування 
2019 рік 

(тис. грн.) 

2018 рік 

(тис. грн.) 

2019 р. до 2018 р. 

+   /  - 

1. 

Добровільні види: 

- страхування від нещасних випадків; 

 

- медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я ); 

 

- страхування наземного транспорту(крім 

залізничного); 

 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ; 

 

- страхування майна (іншого, ніж 

передбачено пунктами 7-12); 

 

- страхування відповідальності 

перед третіми особами(іншої, ніж 

передбачена пунктами 12-14 цієї статті); 

- страхування фінансових ризиків; 

 

- страхування  

сільськогосподарської продукції; 

 

-страхування вантажів та багажу; 

 

 

0,10 

 

3628,4 

 

 

4790,4 

 

 

1684,5 

 

 

1687,9 

 

 

455,6 

 

 

191,7 

 

 

2178,5 

 

78,2 

- 

 

5105,7 

 

 

4305,1 

 

 

2137,5 

 

 

2120,4 
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Протягом всього звітного періоду товариство забезпечувало чітке виконання своїх 

зобов`язань перед страхувальниками, в зв`язку з чим не мало заборгованості перед ними і 

своєчасно проводило розрахунки з кожним страхувальником при настанні страхового 

випадку. 

За  2019 рік страхові відшкодування за видами страхування іншими, ніж страхування 

життя, склали 8 525 тис. грн. 



В розрізі видів за звітний період було виплачено: 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров ‘я)        – 2 624 тис. грн.; 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного)              –   371 тис. грн. 

- страхування сільскогосподарської продукції – 5 530 тис.грн 

 

3. Ліквідність та зобов’язання 

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства 

виступає його ліквідність і платоспроможність.  

Товариством  розраховується  нормативний та фактичний запас платоспроможності.  

На 31.12.2019 р. перевищення фактичного запасу платоспроможності над 

розрахунковим нормативним запасом складає 40 618 тис. грн. 

            За 2019 р. Товариство отримало збиток у розмірі 627 тис. грн., отже, діяльність не 

була прибутковою. 

         Для повсякденної роботи та для розміщення інвестиційних ресурсів Товариство 

вибирає тільки надійних партнерів у банківському секторі, з високим рівнем ліквідності. 

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. Рейтинги 

банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади Товариства, відповідають 

інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною Законодавством 

України.   

   Товариство дотримується нормативів, зазначених у Положенні про обов’язкові критерії і 

нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 

активів та ризиковості операцій страховика», затвердженого Розпорядженням Національної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.06.2018  № 850.(далі - 

Положення). 

Протягом 2019  року Товариство утримувало до погашення з метою отримання 

прибутку Облігації внутрішньої державної позики, які вважаються низькоризиковими 

активами. Амортизована собівартість таких облігацій на  дату 31.12.2019 р. становить   -     

25 764 тис. грн. 

    Отже, норматив якості активів, згідно якого сума низькоризикових активів 

(наприклад ОВДП) повинна становити не менше 20 % від страхових резервів (7534 тис.грн. 

* 20% = 1507 тис грн.) виконано. 

            Розрахунок нормативу платоспроможності та достатності капіталу на 

31.12.2019 р.: 

Величина довгострокових та поточних зобов’язань станом на 31.12.2019 р. – 8776 тис. грн. 

Величина, що дорівнює 60% від 30000 тис. грн. -  18000 тис грн. 

Нормативний запас платоспроможності- 1761 тис. грн. 

Величина 1. 8776 тис. грн. + 18000 тис. грн. = 26776 тис грн. 

Величина 2. 8776 тис. грн. + 1761 тис. грн = 10537 тис. грн. 

Нормативний обсяг активів, більша з розрахованих величин  – 26776 тис. грн. 

Отже, сума утримуваних  ОВДП, та депозитних вкладів, які розміщені в АТ 

"Ощадбанк", кредитний рейтинг якого відповідає інвестиційному рівню за Національною 

рейтинговою шкалою,  які визначені в Положенні, як прийнятні активи, перевищує 

нормативний обсяг активів. 

Норматив ризиковості операцій. 
Технічні резерви на 31.12.2019 року складають 7534 тис. грн. з них: 

- резерви незароблених премій -  7181   тис. грн.; 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків – 274 тис. грн. 

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені  - 79 тис. грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/665-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/665-2007-%D0%BF


Частка перестраховиків у страхових резервах становить  2852 тис. грн., з них: 

- в резервах незароблених премій – 2852 тис. грн.. 

Розміщення страхових резервів здійснюється згідно зі статтею 31 Закону України «Про 

страхування» та  Положенням про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика, затвердженим Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.06.2018  № 850, які 

представлені активами відповідних категорій. Представлення коштів сформованих 

технічних резервів з видів страхування інших, ніж страхування життя: 

-                   банківські вклади (депозити) – 2007,1 тис. грн. 

-                  права вимог до перестраховиків – 500 тис. грн. 

в т.ч. до перестраховиків-нерезидентів – 100 тис. грн.. 

Облігації внутрішньої державної позики - 5000 тис. грн. грошові кошти на поточних 

рахунках - 26,9 тис. грн. 

 

     Отже, протягом звітного періоду Товариство розміщувало активи з урахуванням 

принципів безпечності, прибутковості, ліквідності. Сума прийнятних активів Товариства, 

на будь-яку дату протягом звітного періоду, була не меншою нормативного обсягу активів. 

Нормативи достатності та платоспроможності капіталу, ризиковості операцій, якості 

активів дотримано у відповідності до Положення про обов’язкові критерії і нормативи 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика», затвердженого Розпорядженням Національної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 07.06.2018  № 850. 

 

 

4. Екологічні аспекти 

Діяльність підприємства не впливає на навколишнє середовище. Товариство виконує 

обов’язкові кроки з економії електроенергії за умови оптимізації освітлення. А саме: 

- максимальне використання денного світла (збільшення кількості, площі та 

прозорості вікон); 

- збільшення відбивної здатності (світлі стіни та стелі); 

- оптимальне розміщення джерел штучного світла (направлене освітлення); 

- використання освітлювальних приладів лише за необхідністю; 

- підвищення світловіддачі наявних джерел світла (заміна люстр, відбивачів тощо); 

- використання приладів управління освітленістю (таймери, регулятори яскравості); 

- запровадження автоматичної системи диспетчерського управління зовнішнім 

освітленням. 

 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика 

Загальна кількість працівників станом на 31.12.2019р. – 15. 

Частка жінок на керівних посадах – 20% 

Заохочення працівників здійснюється за успіхі в роботі.  За сумлінне виконання  обов’язків, 

встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові 

досягнення застосовують такі заходи заохочення: 

- оголошення подяки; 

- виплата премії; 

- нагородження цінним подарунком. 

Порядок застосування заходів заохочення регулюється внутрішніми документами, які є 

додатком до колективного договору. 

Охорона праці та безпека. В Товаристві затверджені і виконуються інструкції з охорони 

праці та пожежної безпеки, призначена відповідальна особа і ведуться всі необхідні 

журнали. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Навчання і професійні консультації персоналу протягом 2019 року здійснювалось на 

регулярній основі. Працівники були на 9 навчаннях за різними напрямками діяльності 

Товариства. 

В Товаристві надаються рівні можливості працевлаштування (в т.ч. працюють 2 людей з 

обмеженими можливостями.), що повністю поважає права людини. 

 

6. Ризики 

В Товаристві впроваджена система управління ризиками. Етапи управління 

страховими ризиками, що використовуються товариством є послідовними і 

взаємопов’язаними, їх застосування має комплексний, системний характер і спрямоване на 

забезпечення очікуваних результатів діяльності страхової компанії, зокрема оптимізації 

обсягу доходів, фінансових результатів, рентабельності активів, інвестицій. 

Для забезпечення страхової діяльності Товариство  формує страхові резерви. 

Аналітичний облік резервів із страхування  здійснюється за договорами  страхування, де 

Страховик несе відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями. Товариство формує 

страхові резерви згідно вимогам ЗУ «Про страхування» та вимогам державного регулятора 

страхової діяльності Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, 

які викладені в Розпорядженні № 3104 від 17.12.2004 р. «Правила формування, обліку та 

розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», 

кошти страхових резервів розміщуються згідно «Положення про обов’язкові критерії і 

нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 

активів та ризиковості операцій страховика», затвердженого Розпорядженням Національної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.06.2018  № 850. Товариство 

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

сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування): 

-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. 

Резерви незароблених премій (РНП) здійснюються наступним чином. 

        Формування страхових резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 

страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами 

страхування. 

        Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування 

окремо. Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів 

незароблених премій , розрахованих за кожним видом страхування. 

Ефективне управління страховими ризиками та ризиками, які виникають під час 

провадження страхової діяльності, є однією з найважливіших умов забезпечення фінансової 

стійкості та необхідного рівня платоспроможності страхової компанії. 

 

7. Дослідження та інновації 

 Товариство не займалось дослідницькою діяльністю та розробками протягом 

2019р. В напрямку інноваційних процесів Товариство у своїй діяльності користується 

програмами, які пропонує ринок інформаційних технологій. Намагається своєчасно 

виконувати оновлення систем та програмного забезпечення за вимогами ліцензійних умов 

та законодавства України. 

 

8. Фінансові інвестиції 



Протягом 2019 року Товариство купувало та утримувало до погашення з метою отримання 

прибутку Облігації внутрішньої державної позики.  

Зазначені активи оцінюються за           амортизованою собівартістю, та на звітну  дату 

31.12.2019 р. становлять   - 25764 тис. грн.   

Протягом 2019 р. відбулось погашення таких цінних паперів на суму 27877 тис. грн.     

 

9. Перспективи розвитку 

Стратегія розвитку на 2020 рік включає наступне: 

- диверсифікація портфелю;  

- розробка нових страхових продуктів; 

- розвиток каналів збуту послуг, що може забезпечити крос-продажі та знизити 

загальну волатильність за портфелем, тим самим зменшуючи загальний рівень 

андеррайтингового ризику. 

 

10. Корпоративне управління. 

 

10.1. Мета провадження діяльності страховика. 

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання 

прибутку шляхом надання послуг з певних видів страхового захисту майнових інтересів 

фізичних і юридичних осіб через відшкодування шкоди у разі настання страхових випадків 

за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій), а також здійснення фінансової діяльності,  в межах, 

визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства. 

 

       10.2. Факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного 

управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року. 

Протягом звітного року у своїй діяльності страховик дотримувався принципів 

корпоративного управління, факти недотримання принципів  корпоративного управління, 

відхилення та причини такого відхилення протягом року  - відсутні. 

 
       10.3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють 

контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

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

їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 

 

Власником істотної участі є страхова особа - ТОВ «Агрофірма «Добробут» (код ЄДРПОУ  

32682703, Полтавська обл., Козельщинський р-н, смт. Козельщина, вул. Остроградського, 

8), яке володіє 84,75 % Статутного капіталу Товариства.   

 

Кінцевими бенефіціарними власниками є: 

Іванчик Віктор Петрович (ІПН 2054615819), громадянин України. 

Іванчик Ірина Вікторівна (ІПН 2215400525 ), громадянка України. 

Контролер за страховиком – відсутній. 

 

       10.4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому 

числі утворені нею комітети. 

Станом на 31.12.2019 р. в Товаристві діє Наглядова рада в наступному складі: 

Голова наглядової ради - Гладкий Віктор Анатолійович ; 

Член наглядової ради – Родцевич Наталія Миколаївна ,  

Член наглядової ради – Дехтярь Світлана Володимирівна. 



 

Протягом звітного року відбулися зміни в складі Наглядової ради, а саме: 

14 лютого 2019 року позачерговими Загальними Зборами Акціонерів було обрано нового 

члена Наглядової ради Шмалько Наталю Сергіївну замість Грачова Олександра 

Володимировича. 

23 квітня 2019 року річними Загальними Зборами Акціонерів було обрано нових членів 

Наглядової ради Родцевич Наталію Миколаївну замість Терлецької Олени Юріївни, 

Дехтярь Світлану Володимирівну замість Шмалько Наталі Сергіївни. 

 
Станом на 31.12.2019 комітетів у складі Наглядової ради не створено. 

 
10.5.  Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.    
Станом на 31.12.2019 р. виконавчим органом Товариства є Правління в наступному складі: 

Голова правління – Іщук Олеся Петрівна. 

Член правління - Підлубний Олексій Валерійович,  

Член правління - Крюкова Наталія Іванівна. 

Протягом 2019 року змін у складі виконавчого органу не відбувалось. 

 

        10.6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу 

страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або 

споживачам фінансових послуг,  або інформацію про відсутність таких фактів. 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх 

правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг 

відсутні.  Під час перебування у складі виконавчого органу або наглядової ради зазначених 

у звіті осіб, факти невиконання фінансових зобов'язань, неплатоспроможності Товариства 

та факти застосування санкцій з боку Нацкомфінпослуг до Товариства не встановлені. 

Санкції з боку Нацкомфінпослуг особисто до членів наглядової ради та виконавчого органу 

страховика не застосовувались. 
 

        10.7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами 

державної влади до страховика, в тому числі до членів наглядової ради та виконавчого 

органу, або про відсутність таких заходів впливу: 

 Протягом звітного 2019 року до страховика органами державної влади заходи 

впливу не застосовувались. 

 

        10.8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу 

страховика. 

Члени наглядової ради Товариства не надали згоди на розкриття інформації. 

Члени Правління ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» за 2019 рік отримували 

винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису. 
 

10.9. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика 

протягом року. 

На діяльність Товариства протягом звітного року впливали наступні фактори ризику: 

- Ризик дефолту контрагента – ризик неспроможності контрагента (перестраховика, 

боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договорні 

зобов’язання перед страховиком; 

З метою зниження ризику Товариства проводить дуже жорсткий відбір контрагентів та 

працює тільки з партнерами (перестраховиками та банками), які мають найвищі міжнародні 

і національні рейтинги фінансової надійності. 

- Ризик недостатності страхових премій і резервів – ризик, викликаний коливаннями 

частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків.  



З метою зниження ризику страховик формує страхові резерви, що дають можливість 

безумовно виконувати взяті зобов’язання та має в наявності високоліквідні активи, які 

значно перевищують суми страхових резервів. 

- Валютний ризик – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 

страховика до коливання курсів обміну валют. 

З метою зниження даного ризику Товариство укладає договори перестрахування в валютах 

відповідальності за договорами страхування та здійснює постійний контроль за 

відповідністю валютних активів та зобов’язань. 

- Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство може стикнутися з труднощами в 

отриманні ліквідних коштів для виконання своїх зобов’язань. 

Товариство здійснює постійне планування руху грошових коштів, розміщує грошові кошти 

на депозити з можливістю оперативного зняття та розміщує страхові резерви в 

високоліквідних активах. 

 
       10.10. Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її 

ключові характеристики. 
Етапи управління страховими ризиками, що використовуються Товариством є 

послідовними і взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер і 

спрямоване на забезпечення очікуваних результатів діяльності страхової компанії, зокрема 

оптимізації обсягу доходів, фінансових результатів, рентабельності активів, інвестицій . 
Система управління ризиками включає наступні процеси: 
а) оцінка небезпек та розробка умов страхування; 
б) ідентифікація об’єкту страхування та визначення розміру страхового платежу у 

відповідності до затверджених умов; 
в) встановлення розмірів власного утримання та передача надлишку відповідальності у 

перестрахування; 
г) урахування всіх аспектів обслуговування клієнтів, включаючи надійність послуг, 

дотримання термінів, оперативний розгляд скарг і активний збір відгуків клієнтів, а також 

реагування на них; 
д) надання клієнтам достовірної інформації про страхові продукти та умови страхування; 
є) оцінка ризиків та розробка широкого спектру умов страхування, визначення розмірів 

страхових премій відповідно до затверджених умов. 
Вказані процеси регламентуються відповідними внутрішніми положеннями Товариства. 

 
        10.11. 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 перевірці 

вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам та 

нормативним актам діючого 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 звітності відповідні до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності ( МСФЗ ), включаючи Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку ( МСБО ).  

Динаміка валових страхових премій за  2019-2018 рр. 
тис.грн. 

№ п/п Види страхування 
2019 рік 

(тис. грн.) 

 

2018 рік 

(тис. грн.) 

2019 р. до 2018 р. 

+/- 



 

1. 

Добровільні види: 

- страхування від нещасних випадків; 

- медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я ); 

- страхування наземного 

транспорту(крім залізничного); 
- страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ; 
- страхування майна (іншого, ніж 

передбачено пунктами 7-12); 

- страхування відповідальності 

перед третіми особами(іншої, ніж 

передбачена пунктами 12-14 цієї статті); 

- страхування фінансових ризиків; 
- страхування  
сільськогосподарської продукції; 

-страхування вантажів та багажу; 
 

0,10 
 

3628,4 

 

4790,4 

 

1684,5 

 

1687,9 

 

455,6 

 
191,7 

 
2178,5 
78,2 

- 
5105,7 

 

4305,1 

 

2137,5 

 

2120,4 

 

1010,8 

 

138,6 

 

13506,6 

 

+ 0,10 

 

- 1477,3 

 

+485,3 

 
-453,0 

 

-432,5 

 

-555,2 

 

+ 53,1 

 

-11328,1 
+78,2 

2. РАЗОМ: 14695,3 28324,2 -13628,9 

Пріоритетними видами страхування в звітному періоді були: медичне страхування і 

страхування наземного транспорту. 
Страхова діяльність за всіма видами страхування за 2019 рік була збитковою. 

Протягом 2019 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 2018-2019 р.р.,  

тис. грн. 

За видами страхування У 2018 році 

перестраховано 
У 2019 році 

перестраховано 
Відхилення 

(+/-) 
страхування наземного транспорту(крім 

залізничного) 
2650  2802   +152 

страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 
1242 1029   -213 

страхування майна (іншого, ніж передбачено 

пунктами 7-12) 
1232  1030 - 202 

страхування сільськогосподарської продукції  3539 1742 - 1797 

страхування відповідальності перед третіми 

особами (іншої, ніж передбачена графами 14 - 

16) 

 432 

  

  

177  -255  

страхування фінансових ризиків 48 140 +92 

Страхування вантажів та багажу - 70 +70 

Всього:  9143  6990  -2153 



 Дані що до кожного виду забезпечень,  

                                                                                                                                 тис. грн.:            

Вид резервів 
Станом на 
31.12.2018 

Станом на 
31.12.2019 

Величина сформованих страхових резервів на кінець 

звітного періоду, із них: 
7751,00  7533,58 

технічні резерви 7751,00   7533,58  

у тому числі резерви незароблених премій 7526,48  7181,31 

резерв заявлених, але не виплачених збитків 224,52  273,21  

Резерв збитків, які виявлені, але не заявлені - 79,06 

 

          10.12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Статутом не встановлено граничний обсяг активів  в разі  їх відчуження. 
 

         10.13. 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 активів для  проведення оцінки в разі  їх 

відчуження. 

 
         10.14. 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. 

Протягом 2018 р. Товариство надавало  ТОВ «Агрофірма «Добробут» послуги в межах 

звичайної діяльності зі страхування за умовами, які відповідають рівню ринкових цін на 

такі послуги. 

 

         10.15. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.08.2019 № 1511 "Про затвердження Змін до 

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика",  Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика», затвердженого Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 07.06.2018  № 850. 

        10.16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений 

протягом року. 

Аудиторська компанія «HLB Ukraine», призначена для перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2019р . 
 

        10.17. Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

- загальний стаж аудиторської діяльності -  25  років; 

- кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі – 

перший рік; 

- випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора - випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення 

виконання функцій внутрішнього аудитора не було; 



- ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років: 

АУФ «Олександр і К» код ЄДРПОУ 30525809; 

ТОВ «АФ «Аудит Сервіс Груп» код ЄДРПОУ 31714676; 

ТОВ «Малтіком» код ЄДРПОУ 30777206. 

Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 

До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. 

Фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 
 

              10.18. Захист 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 – Підлубний Олексій Валерійович; 

 - стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

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

скарг) - протягом звітного року скарги стосовно надання фінансових послуг не надходили; 

 - наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду - позови стосовно надання фінансових послуг 

фінансовою установою Товариство не отримувало. 
 

 10.19. Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої 

передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг 

та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, 

які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у фінансовій 

установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг 

та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

 

 

 

Голова правління      ___________________ О.П. Іщук 
 

М. П 
 

 



ЗВІТ  

ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 

ЗА 2019 РІК 
 

1. Мета провадження діяльності страховика. 

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання 

прибутку шляхом надання послуг з певних видів страхового захисту майнових інтересів 

фізичних і юридичних осіб через відшкодування шкоди у разі настання страхових випадків 

за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів 

(страхових внесків, страхових премій), а також здійснення фінансової діяльності,  в 

межах, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства. 

 

       2. Факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного 

управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року. 

Протягом звітного року у своїй діяльності страховик дотримувався принципів 

корпоративного управління, факти недотримання принципів  корпоративного управління, 

відхилення та причини такого відхилення протягом року  - відсутні. 

 
       3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють 

контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

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

їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 

 

Станом на 31.12.2019р. акціонером - власником істотної участі є страхова особа - ТОВ 

«Агрофірма «Добробут» (код ЄДРПОУ  32682703, Полтавська обл., Козельщинський р-н, 

смт. Козельщина, вул. Остроградського, 8), яке володіє 84,75 % Статутного капіталу 

Товариства.  Власник істотної участі відповідає встановленим законодавством вимогам. 

Кінцевими бенефіціарними власниками є Іванчик Віктор Петрович (ІПН 2054615819), 

громадянин    України і Іванчик Ірина Вікторівна (ІПН 2215400525), громадянка України. 

Контролер за страховиком – відсутній. 

 

       4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому 

числі утворені нею комітети. 

Станом на 31.12.2019 р. в Товаристві діє Наглядова рада в наступному складі: 

Голова наглядової ради - Гладкий Віктор Анатолійович ; 
Член наглядової ради – Родцевич Наталія Миколаївна ,  

Член наглядової ради – Дехтярь Світлана Володимирівна. 
 

Протягом звітного року відбулися зміни в складі Наглядової ради, а саме: 

14 лютого 2019 року позачерговими Загальними Зборами Акціонерів було обрано нового 

члена Наглядової ради Шмалько Наталю Сергіївну замість Грачова Олександра 

Володимировича. 

23 квітня 2019 року річними Загальними Зборами Акціонерів було обрано нових членів 

Наглядової ради Родцевич Наталію Миколаївну замість Терлецької Олени Юріївни, 

Дехтярь Світлану Володимирівну замість Шмалько Наталі Сергіївни. 

 

Станом на 31.12.2019 комітетів у складі Наглядової ради не створено. 

 
       5. Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.    



Станом на 31.12.2019 р. виконавчим органом Товариства є Правління в наступному 

складі: 

Голова правління – Іщук Олеся Петрівна. 
Член правління - Підлубний Олексій Валерійович,  

Член правління - Крюкова Наталія Іванівна. 

Протягом 2019 року змін у складі виконавчого органу не відбувалось. 

 

        6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика 

внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам 

фінансових послуг,  або інформацію про відсутність таких фактів. 

Протягом звітного року факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу 

страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або 

споживачам фінансових послуг, відсутні.  Під час перебування у складі виконавчого органу 

або наглядової ради зазначених у звіті осіб, факти невиконання фінансових зобов'язань, 

неплатоспроможності Товариства та факти застосування санкцій з боку 

Нацкомфінпослуг до Товариства не встановлені. Санкції з боку Нацкомфінпослуг особисто 

до членів наглядової ради та виконавчого органу страховика не застосовувались. 
 

        7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної 

влади до страховика, в тому числі до членів наглядової ради та виконавчого органу, 

або про відсутність таких заходів впливу: 

 Протягом звітного 2019 року до страховика органами державної влади заходи 

впливу не застосовувались. 

 

        8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу 

страховика. 

   Члени наглядової ради Товариства не надали згоди на розкриття інформації. 
 Члени Правління ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» за 2019 рік 

отримували винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису. 
 

        9. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика 

протягом року. 

На діяльність Товариства протягом звітного року впливали наступні фактори ризику: 

- Валютний ризик – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 

страховика до коливання курсів обміну валют. 

З метою зниження даного ризику Товариство укладає договори перестрахування в валютах 

відповідальності за договорами страхування та здійснює постійний контроль за 

відповідністю валютних активів та зобов’язань. 

- Ризик дефолту контрагента – ризик неспроможності контрагента 

(перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-

які договірні зобов’язання перед страховиком; 

З метою зниження ризику Товариства проводить дуже жорсткий відбір контрагентів та 

працює тільки з партнерами (перестраховиками та банками), які мають найвищі 

міжнародні і національні рейтинги фінансової надійності. 

- Ризик недостатності страхових премій і резервів – ризик, викликаний коливаннями 

частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків.  

З метою зниження ризику страховик формує страхові резерви, що дають можливість 

безумовно виконувати взяті зобов’язання та має в наявності високоліквідні активи, які 

значно перевищують суми страхових резервів. 

- Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство може стикнутися з труднощами в 

отриманні ліквідних коштів для виконання своїх зобов’язань. 



Товариство здійснює постійне планування руху грошових коштів, розміщує грошові кошти 

на депозити з можливістю оперативного зняття та розміщує страхові резерви в 

високоліквідних активах. 

- Ризик передчасного припинення дії договорів – ризик, викликаний коливаннями 

співвідношення кількості достроково припинених договорів страхування до 

загальної кількості укладених договорів. 

З метою зниження впливу даного ризику Товариство проводить ряд заходів щодо пояснення 

умов страхування на момент укладання і протягом дії договору, у відповідності до 

очікувань страхувальника, а також є максимально гнучкою щодо внесення змін до договору 

страхування. 

 

       10. Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її 

ключові характеристики. 
Етапи управління страховими ризиками, що використовуються Товариством є 

послідовними і взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер 

і спрямоване на забезпечення очікуваних результатів діяльності страхової компанії, 

зокрема оптимізації обсягу доходів, фінансових результатів, рентабельності активів, 

інвестицій . 
Система управління ризиками включає наступні процеси: 
а) оцінка небезпек та розробка умов страхування; 
б) ідентифікація об’єкту страхування та визначення розміру страхового платежу у 

відповідності до затверджених умов; 
в) встановлення розмірів власного утримання та передача надлишку відповідальності у 

перестрахування; 
г) урахування всіх аспектів обслуговування клієнтів, включаючи надійність послуг, 

дотримання термінів, оперативний розгляд скарг і активний збір відгуків клієнтів, а 

також реагування на них; 
д) надання клієнтам достовірної інформації про страхові продукти та умови страхування; 
є) оцінка ризиків та розробка широкого спектру умов страхування, визначення розмірів 

страхових премій відповідно до затверджених умов. 
Вказані процеси регламентуються відповідними внутрішніми положеннями Товариства. 

 
        11. 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. 

Товариство застосовує систему внутрішнього  аудиту(контролю), яка полягає в перевірці 

вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам 

та нормативним актам діючого 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 звітності відповідні до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності ( МСФЗ ), включаючи Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку ( МСБО ).  

  

Динаміка валових страхових премій за  2019-2018 рр. 

 

 

 

 



тис.грн. 

№ п/п Види страхування 
2019 рік 

(тис. грн.) 

 

2018 рік 

(тис. грн.) 

 

2019 р. до 2018 р. 

+/- 

1. 

Добровільні види: 

- страхування від нещасних випадків; 

- медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я ); 

- страхування наземного 

транспорту(крім залізничного); 

- страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ; 

- страхування майна (іншого, ніж 

передбачено пунктами 7-12); 

- страхування відповідальності 

перед третіми особами(іншої, ніж 

передбачена пунктами 12-14 цієї статті); 

- страхування фінансових ризиків; 

- страхування  

сільськогосподарської продукції; 

-страхування вантажів та багажу; 

 

0,10 

 

3628,4 

 

4790,4 

 

1684,5 

 

1687,9 

 

455,6 

 

191,7 

 

2178,5 

78,2 

- 

5105,7 

 

4305,1 

 

2137,5 

 

2120,4 

 

1010,8 

 

138,6 

 

13506,6 

 

+ 0,10 

 

- 1477,3 

 

+485,3 

 

-453,0 

 

-432,5 

 

-555,2 

 

+ 53,1 

 

-11328,1 

+78,2 

2. РАЗОМ: 14695,3 28324,2 -13628,9 

 

Пріоритетними видами страхування в звітному періоді були: медичне страхування, 

страхування наземного транспорту. 
Страхова діяльність за всіма видами страхування за 2019 рік була збитковою. 
Протягом 2019 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. 

 

          12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Статутом не встановлено граничний обсяг активів  в разі  їх відчуження. 
 

         13. 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 активів для  проведення оцінки в разі  їх 

відчуження. 

 
         14. 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. 

Протягом 2019 р. Товариство надавало  ТОВ «Агрофірма «Добробут» послуги в межах 

звичайної діяльності зі страхування за умовами, які відповідають рівню ринкових цін на 

такі послуги. 

 



         15. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 142 від 01.02.2018 р. «Методичні рекомендації щодо 

аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та 

звітних даних фінансових установ за 2017 рік.» 

         

        16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений 

протягом року. 

Аудиторська компанія ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», призначена для перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2019р . 

Код за ЄДРПОУ 23731031 

Генеральний директор – Бондар Валерій Петрович (сертифікат аудитора №000227 від 

17.02.1994 р.).  

Місцезнаходження: 01011, м.Київ, вул. Гусовського, буд.11/11, офіс 3  

Телефони: (044) 291-30-10, 291-30-15, 222-60-10, 067 466-17-77, 067 465-59-96 

www.hlb.com.ua  

Email:office@hlb.com.ua 
 

        17. Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

- загальний стаж аудиторської діяльності -  26  років; 

- кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі – 

другий рік; 

- випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора - випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення 

виконання функцій внутрішнього аудитора не було; 

- ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років: 

ТОВ «АФ «Аудит Сервіс Груп» код ЄДРПОУ 31714676; 

ТОВ «Малтіком» код ЄДРПОУ 30777206. 

Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 

 До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не 

застосовувались. Фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що 

підтверджена аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг. 
 

              18. Захист 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 – Підлубний Олексій Валерійович; 

 - стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

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

скарг) - протягом звітного року скарги стосовно надання фінансових послуг не надходили; 

 - наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду - позови стосовно надання фінансових послуг 

фінансовою установою Товариство не отримувало. 
 

19. Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено 

законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або 

https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-02/R-142.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-02/R-142.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-02/R-142.pdf
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2018/01-02/R-142.pdf
http://www.hlb.com.ua/


прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

 Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у 

фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку 

страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими 

актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

 

 

 

 

Голова правління      ___________________  О.П. Іщук 
 
                                           М. П 

 

 


