
Титульний аркуш 
 

27.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 4484 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Грицута Дмитро Олексiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24175269 

4. Місцезнаходження: 04050, Київська обл., Шевченкiвський р-н, мiсто Київ, Глибочицька, 44 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-72-72, (044) 207-72-76 

6. Адреса електронної пошти: reception@kniazha.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2021, Затвердити рiчну iнформацiю 

емiтента ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" за 2020 рiк. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://kniazha.ua / 

https://kniazha.ua/about/public-informat

ion/regulyarnaya-godovaya-informatsiy 27.04.2021 



a-emitenta 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi вiдсутня з пiдстав, визначених 

абзацом 4  пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 03.12.2013 р. № 2826 (далi - Положення), тому що емiтент - приватне акцiонерне 

товариство.   

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня з пiдстав, визначених абзацом 4  

пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

03.12.2013 р. № 2826 (далi - Положення), тому що емiтент - приватне акцiонерне товариство. 

Iнформацiя про судовi справи вiдсутня, оскiльки Товариство не має судових справ на суму 

понад 1% активiв Товариства станом на початок звiтного року. 

Протягом 2020 року до Товариства не застосовувались штрафнi санкцiї. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, оскiльки 

посадовi особи не володiють акцiями. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення, вiдсутня з пiдстав, визначених абзацом 4  пункту 5 глави 



4 Роздiлу II Положення. 

Змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 

рiвним пороговому значенню пакета акцiй, НЕ ВIДБУВАЛОСЬ. 

 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня з 

пiдстав, визначених абзацом 4  пункту 5 глави 4 Роздiлу II Положення. 

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, вiдсутня з пiдстав, 

визначених абзацом 4  пункту 5 глави 4 Роздiлу II Положення. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, похiднi цiннi 

папери, про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, про придбання власних акцiй 

емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня у зв'язку з тим, що такi цiннi папери не 

випускались емiтентом, а продаж не здiйснювався. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) вiдсутнiй з пiдстав, визначених абзацом 4  пункту 5 глави 4 Роздiлу II 

Положення. 

У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй)  емiтента та акцiї у 

розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу. 

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутня, оскiльки такi обмеження 

вiдсутнi. 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня, оскiльки 

дивiденди та iншi доходи не виплачувалися. 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв вiдсутня згiдно пiдпункту19) пункту 2 Глави 4 

Роздiлу II Положення, оскiльки емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть. 

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

собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент здiйснює iншi види дiяльностi, 

нiж передбачено Положенням. 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв  

вiдсутня з пiдстав, визначених абзацом 4  пункту 5 глави 4 Роздiлу II Положення. 

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

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня з пiдстав, 

визначених абзацом 4  пункту 5 глави 4 Роздiлу II Положення. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента, вiдсутня, оскiльки емiтенту невiдомо про укладення 

таких договорiв. 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом, вiдсутня, оскiльки такi договори та/або правочини не 

укладалися. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 07.08.1997 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 129964225,6 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 664 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

2) IBAN 

 UA173006140000026508007791522 

3) поточний рахунок 

 UA173006140000026508007791522 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

5) IBAN 

 UA963006140000026509007791521 

6) поточний рахунок 

 UA963006140000026509007791521 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ВIГ Сервiсез Україна 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37816513 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 03038, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ IВАНА ФЕДОРОВА, будинок 32-А 

5) Опис  

 Наглядовою Радою Товариства  (Протокол № 11-2020 вiд 25.08.2020 р.) прийнятi 

наступнi рiшення: 



- Cтати спiвзасновником (учасником) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIГ 

СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА"; 

- Подати Заяву до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" з 

обгрунтуванням бажання включення до складу учасникiв; 

- Пiсля погодження Заяви Товариства на Загальних зборах учасникiв Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" внести до статутного капiталу 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" 17 852 000,00 грн. 

(сiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят двi тисячi гривень 00 копiйок) протягом строку 

визначеного Загальними зборами учасникiв. 

 

Частка ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп" в статутi ТОВ "ВIГ Сервiсез Україна" склала 

23,1%. 

 

 

 

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Стандарт Рейтинг уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 03.02.2020 

uaAA+ 

Опис  

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Вiнницька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 21007, Вінницька обл., Вiнниця, вул. Винниченка, 7 

3) Опис 

 Вiнницька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 216-127/2012; мiсцезнаходження: 21007, м. 

Вiнниця, вул. Винниченка, 7; телефон ( 0432 ) 61-24-02; 53 70-70, 61 -25-11; Директор - Ткачук 

Микола Олександрович. 

 

1) Найменування 

 Волинська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 43016, Волинська обл., Луцьк, вул. Драгоманова, 1 А 

3) Опис 

 Волинська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012, на пiдставi Рiшення Правлiння № 216-127/2012; мiсцезнаходження: 43016, 

Волинська обл., Луцьк, вул. Драгоманова, 1 А; телефон (0332) 72 71 17; Директор - Корольова 

Юлiя Борисiвна. 

 

1) Найменування 

 Днiпропетровська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49044, Дніпропетровська обл., Днiпро, вул. Старокозацька, 8 

3) Опис 

 Днiпропетровська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 216-127/2012; мiсцезнаходження: 49044, м. 

Днiпро, вул. Старокозацька, 8; телефон (056) 372-23-93; директор - Решетникова Олена 

Валерiївна. 

 

1) Найменування 

 Донецька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 85200, Донецька обл., Торецьк, вул. Маяковського, 26 

3) Опис 

 Донецька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 216-127/2012; мiсцезнаходження: 85200, 

Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, 26; телефон (06247) 4-14-35; В.о. Директора - 

Решетникова Олена Валерiївна. 

 

1) Найменування 

 Житомирська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 10001, Житомирська обл., Житомир, вул. Київська, 81 

3) Опис 

 Житомирська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 216-127/2012; мiсцезнаходження: 10001, м. 

Житомир, вул. Київська, 81; телефон (0412) 41 21 26, 36-05-65; Директор - Морозова Олена 

Олексiївна. 

 

1) Найменування 

 Закарпатська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 88018, Закарпатська обл., Ужгород, вул. Минайська, 8 

3) Опис 

 Закарпатська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

31.05.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 185-114/2012; мiсцезнаходження: 88018, м. 

Ужгород, вул. Минайська, 8; телефон (03122) 2-14-75; Директор - Романович Вiктор 



Зiновiйович. 

 

1) Найменування 

 Запорiзька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 69001, Запорізька обл., Запорiжжя, бульвар Шевченка/вул.Воз'єднання України, 

20/25 

3) Опис 

 Запорiзька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

15.05.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 177/1-107/1-2012; мiсцезнаходження: 69001, м. 

Запорiжжя, бульвар Шевченка/вул.Воз'єднання України, 20/25; телефон (061) 224-03-36; 

Директор - Колосова Лiлiя Олексiївна. 

 

1) Найменування 

 Iвано-Франкiвська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 76018, Iвано-Франкiвська обл., Iвано-Франкiвськ, вул. Вовчинецька 26 

3) Опис 

 Iвано-Франкiвська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

31.05.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 185-114/2012; мiсцезнаходження: 76018, м. 

Iвано-Франкiвськ, вул. Вовчинецька 26; телефон (0342) 77-57-07; Директор - Савчук Олена 

Юрiївна. 

 

1) Найменування 

 Київська мiська дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВЄIННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 03124, Київ, пр-т Любомира Гузара, 26 

3) Опис 

 Київська мiська дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВЄIННА IНШУРАНС ГРУП", створена  

31.05.2012 р., на пiдставi Рiшення Правлiння №196/1-115/1/2012; мiсцезнаходження: 03124, м. 

Київ, пр-т Любомира Гузара, 26; телефон (044) 596-55-35; Директор - Мудрак Наталiя 

Олександрiвна. 

 

1) Найменування 

 Київська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 03113, Київ, Артилерiйський провулок, 7-Б 

3) Опис 

 Київська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 218-127/2012; мiсцезнаходження: 03113, м. Київ, 

Артилерiйський провулок, 7-Б;; телефон (044) 500-55-70; Директор - Лавринюк Олег 

Валентинович. 

 



1) Найменування 

 Кiровоградська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. Шевченка, 38 

3) Опис 

 Кiровоградська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 р., на пiдставi Рiшення Правлiння № 216-127/2012; мiсцезнаходження: 25006, м. 

Кропивницький, вул. Шевченка, 38; телефон (0522) 35-16-40; В.о. директора - Флоря Анна 

Петрiвна. 

 

1) Найменування 

 Луганська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 92700, Луганська обл., Старобiльськ, вул. Трудова, 18 

3) Опис 

 Луганська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

31.05.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 185-114/2012; мiсцезнаходження: 92700, Луганська 

обл., м. Старобiльськ, вул. Трудова, 18; телефон (06461) 2-37-78; В.о. директора - Iвченко Cергiй 

Iванович. 

 

1) Найменування 

 Львiвська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 79058, Львівська обл., Львiв, вул. Ставова, 7-В 

3) Опис 

 Львiвська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

11.06.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 202-119/2012; мiсцезнаходження: 79058, м. 

Львiв, вул. Ставова, 7-В; телефон (032) 297-15-80; Директор - Горобiвська Цвiтана Юрiївна. 

 

1) Найменування 

 Миколаївська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 54003, Миколаївська обл., Миколаїв, проспект Центральний, 166 

3) Опис 

 Миколаївська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

31.05.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 185-114/2012; мiсцезнаходження: 54003, м. 

Миколаїв, проспект Центральний, 166; телефон (0512) 55-38-38; Директор - Щедров Василь 

Анатолiйович. 

 

1) Найменування 

 Одеська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 



 Україна, 65045, Одеська обл., Одеса, вул. Єврейська, 54 

3) Опис 

 Одеська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 219-127/2012; мiсцезнаходження: 65045, м. 

Одеса, вул. Єврейська, 54; телефон (0482) 32-58-85; Директор - Цимбал Вiкторiя Юрiївна. 

 

1) Найменування 

 Полтавська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 36011, Полтавська обл., Полтава, пр-т Першотравневий, 21 

3) Опис 

 Полтавська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 216-127/2012; мiсцезнаходження: 36011, м. 

Полтава, пр-т Першотравневий, 21; телефон (0532) 65 21 32; директор - Рагулiна Юлiя 

Григорiвна. 

 

1) Найменування 

 Рiвненська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 33023, Рівненська обл., Рiвне, вул. Грушевського, 32 

3) Опис 

 Рiвненська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

31.05.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 185-114/2012; мiсцезнаходження: 33023, м. Рiвне, 

вул. Грушевського, 32; телефон (0362) 62-03-51; Директор - Пальчевський Iгор Iванович. 

 

1) Найменування 

 Сумська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40021, Сумська обл., Суми, вул. Петропавлiвська, 93 

3) Опис 

 Сумська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 216-127/2012; мiсцезнаходження: 40021, м. Суми, 

вул. Петропавлiвська, 93; телефон (0542) 78-66-38; Директор - Аксенко Микола Михайлович. 

 

1) Найменування 

 Тернопiльська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 46001, Тернопільська обл., Тернопiль, вул. Руська, 24 

3) Опис 

 Тернопiльська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 217-127/2012; мiсцезнаходження: 46001, м. 

Тернопiль, вул. Руська, 24; телефон (0352) 52-72-07; Директор - Лiсняк Володимир Євгенович. 



 

1) Найменування 

 Харкiвська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 61045, Харківська обл., Харкiв, провулок Отакара Яроша, 12-А 

3) Опис 

 Харкiвська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

15.05.2012 на пiдставi  Рiшення Правлiння №177/2-107/1-2012; мiсцезнаходження: 61045, м. 

Харкiв, провулок Отакара Яроша, 12-А; телефон (057)  340-40-50; Директор - Iвченко Сергiй 

Iванович. 

 

1) Найменування 

 Херсонська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 73000, Херсонська обл., Херсон, вул. 21-Сiчня, 29 

3) Опис 

 Херсонська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

31.05.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 185-114/2012; мiсцезнаходження: 73000, м. Херсон, 

вул. 21-Сiчня, 29; телефон (0552) 42-24-31; Директор - Амбросова Ганна Олександрiвна. 

 

1) Найменування 

 Хмельницька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 29001, Хмельницька обл., Хмельницький, вул. Свободи, 27 

3) Опис 

 Хмельницька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

31.05.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 185-114/2012; мiсцезнаходження: 29001, м. 

Хмельницький, вул. Свободи, 27; телефон (0382) 72-09-16; Директор - Гуменний Iгор 

Борисович. 

 

1) Найменування 

 Черкаська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 18001, Черкаська обл., Черкаси, вул. Благовiсна, 176 

3) Опис 

 Черкаська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

31.05.2012 р. на пiдставi Рiшення Правлiння № 185-114/2012; мiсцезнаходження: 18001, м. 

Черкаси, вул. Благовiсна, 176; телефон (0472) 31 80 60;; Директор - Руденко Лiлiя 

Олександрiвна. 

 

1) Найменування 

 Чернiвецька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 



2) Місцезнаходження 

 Україна, 58018, Чернівецька обл., Чернiвцi, вул. Головна, 227-А 

3) Опис 

 Чернiвецька обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

18.06.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 216-127/2012; мiсцезнаходження:  58018, м. 

Чернiвцi, вул. Головна, 227-А; телефон (0372) 51-85-41; Директор - Банар Володимир 

Олександрович. 

 

1) Найменування 

 Чернiгiвська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 14000, Чернігівська обл., Чернiгiв, вул. Мстиславська, 28-А 

3) Опис 

 Чернiгiвська обласна дирекцiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", створена 

31.05.2012 на пiдставi Рiшення Правлiння № 185-114/2012; мiсцезнаходження: 14000, м. 

Чернiгiв, вул. Мстиславська, 28-А; телефон (0462) 65-11-21; Директор - Кулiш Наталiя 

Костянтинiвна. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Не вiдбувалось 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 664; 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 30; 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 

-130; 

Фонд оплати працi. - 90 679 300 

грн. 

Збiльшення розмiру фонду оплати працi - у зв'язку з  пiдвищенням посадових окладiв 

Емiтент є частиною мiжнародної групи VIG та втiлює європейськi стандарти i пiдходи до 

кадрової полiтики. Для навчання та освiти персоналу iснує постiйно дiюча Система 

дистанцiйного навчання у межах Товариства, а також фiнансування участi працiвникiв у 

профiльних навчальних заходах (в тому числi мiжнародних) за межами товариства 

(майстер-класах, семiнарах тощо). 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 



Нацiональна Асоцiацiя Страховикiв України  

01054, м.Київ, вул. О.Гончара 24, оф.4 

Метою дiяльностi НАСУ є розробка, затвердження та впровадження високого рiвня правил i 

стандартiв дiяльностi на ринку страхових послуг. 

Емiтент є членом асоцiацiї. Термiн участi безстроковий 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Для нарахування амортизацiї компанiя застосовує норми та методи нарахування амортизацiї 

основних засобiв, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. 

Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус 

будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Основнi засоби амортизують прямолiнiйним методом. Ставки амортизацiї визначаються 

виходячи зi строку економiчної корисностi, що вiдповiдає строку очiкуваного корисного 

використання активу.  

Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, у якому об'єкт основних засобiв став придатним 

для корисного використання. Вiдповiдно до МСФО 16 "Основнi засоби" ремонт або будь-яке 

технiчне обслуговування активу не вiдмiняє необхiдностi амортизацiї такого основного засобу. 

До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних 

засобiв, вартiсна оцiнка яких не перевищує 6000 грн. Аналiтичний облiк малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв ведеться щодо кожного об'єкта цих активiв. 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв незалежно вiд 

очiкуваного строку використання нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в 

розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Нарахування амортизацiї вартостi землi i незавершених 

капiтальних iнвестицiй не здiйснюється. 

Активи Товариства (будiвлi та споруди), згiдно МСФЗ, вiдображаються в облiку за 

справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть визначається щорiчно акредитованим незалежним 

стороннiм оцiнювачем. Переоцiнка проводиться на кiнець звiтного року. Iншi об'єкти основних 

засобiв не переоцiнюються. 

У бухгалтерському облiку матерiальнi цiнностi оприбутковуються за фактичними цiнами 

придбання, тобто за первiсною вартiстю, з урахуванням витрат на транспортування вiд 

постачальника, податки, збори та iншi обов'язковi платежi. 

Запаси, що згiдно з рiшенням iнвентаризацiйної комiсiї не принесуть Товариству економiчних 

вигод у майбутньому, визнаються нелiквiдними, та списуються в бухгалтерському облiку. 

Запаси господарських матерiалiв враховуються в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю 

i переоцiнцi не пiдлягають. 

У Товариствi запаси вiдпускаються в експлуатацiю або при iншому вибуттi методом 

"середньозваженої вартостi", який вiдповiдає вимогам МСБО 2 "Запаси". 

Компанiєю використовуються: 

  - бланки, необхiднi для надання послуг зi страхування (страховi полiси тощо); 



  - бланки суворого облiку, необхiднi для господарських операцiй (трудовi книжки та 

вкладишi до них, лiцензiї тощо). 

Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка 

боргових цiнних паперiв здiйснюється за амортизованою  вартiстю. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основний вид послуг, за рахунок продажу яких емiтент отримав бiльше 10 вiдсоткiв доходу за 

звiтний рiк, - 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя. 

В бiльшостi випадкiв населення укладає договори страхування такi як ОСЦПВ, зелена карта, 

туристичнi види страхування. Товариство має великий потенцiал по страхуванню майна,  

особистому страхуванню,  добровiльному медичному страхуванню, проте оскiльки у країнi 

даний ринок лише розвивається,  у бiльшостi населення данi види ще не застрахованi. 

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти - це фiзичнi особи, якi дбають про захист свого  майна, 

транспорту, якi часто подорожують  та мають потребу в отриманi сервiсу  у медичних 

закладах; також юридичнi особи, якi  беруть кредити в банку на розвиток бiзнесу та  страхують 

своє майно, обладнання, товари, перевезення, технiку. 

Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: Розвиток особистої мережi продажiв,  

агентська мережа, робота з брокерами, участь в тендерах держзакупiвель,  он-лайн продажi. 

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень 

впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку; Товариство прагне 

все бiльше використовувати сучаснi технологiї у своїй роботi, запроваджувати чат-боти, онлан 

продажi,  мобiльнi додатки для швидкого подання документiв по страховiй подiї, слiдкування  

за справою i т.д. 

Конкуренцiя в галузi достатньо висока, особливо в моторному видi страхування.  

Перспективнi плани розвитку емiтента: Зайняти лiдируючi позицiї на ринку України. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За останнi 5 рокiв емiтент продавав i придбавав облiгацiї внутрiшньої державної позики та 

автомобiлi згiдно даних, наведених у таблицi нижче. Значних iнвестицiй в основнi засоби в 2020 

роцi не планується, окрiм придбання облiгацiй внутрiшньої державної позики з метою покриття 



страхових резервiв вiдповiдно до збiльшення обсягiв сформованих страхових резервiв. 

 

Рiк Купленi автомобiлi, тис. грн. Проданi автомобiлi, тис. грн. Купленi ОВДП, 

тис. грн 

2016    

2017   25 913,0 

2018 2 112,1 1 437,3 29 864,5 

2019 4 057,2 641,1 119 446,4 

2020 5 037,2 62,2 121 937,6 

 

 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основний вид дiяльностi емiтента - надання фiнансових послуг, а саме проведення страхування 

iншого, нiж страхування життя. Виробничi потужностi у емiтента вiдсутнi у зв'язку iз 

вiдсутнiстю процесу виробництва. Серед наявних основних засобiв станом на 31.12.2019р. 

основну частину займали об'єкти власного нерухомого майна та автомобiлi, якi 

використовувалися для власних господарських потреб, а також офiсна та комп'ютерна технiка.  

 

Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) наведена у вiдповiдному 

роздiлi звiту. 

 

Перелiк орендованих об'єктiв нерухомостi, за якими укладенi довгостроковi договори оренди, з 

адресами їх розташування станом на 31.12.2019р. поданий нижче: 

1 Адреса: Глибочицька 33-37 м.Київ Площа, м2: 9,3. Напрями використання:  для власної 

дiяльностi 

2 Адреса: пр. Слобожанський 42 м.Днiпро Площа, м2: 38. Напрями використання: для 

власної дiяльностi 

3 Адреса: вул. Мiцкевича 67, м.Долина, Iвано-Франкiвська обл. Площа, м2: 32. Напрями 

використання: для власної дiяльностi 

4 Адреса: вул. Червоної калини 16, м. Конотоп, Сумьска обл. Площа, м2: 14. Напрями 

використання: для власної дiяльностi 

5 Адреса: вул. Пiвденновокзальна, 19а, смт Сахновщина, Харкiвська обл. Площа, м2: 20. 

Напрями використання: для власної дiяльностi 

6 Адреса: вул. Виборзька 16/15 м. Київ,  Площа, м2: 55,6. Напрями використання: для 

власної дiяльностi. 

7.         Адреса: вул. Єврейська 54, м. Одеса,  Площа, м2: 70,3. Напрями використання: 

для власної дiяльностi. 

8.        Адреса: вул. Соборна 150-А, Мурованi Курилiвцi, Вiнницька обл. Площа, м2: 10. 

Напрями використання: для власної дiяльностi. 

9.    Адреса: пров. Отакара Яроша 12-А, м. Харкiв,  Площа, м2: 132. Напрями використання: 

для власної дiяльностi. 

10.       Адреса: вул. Перемоги 43, м. Бердянськ, Запорiзька обл. Площа, м2: 26. Напрями 



використання: для власної дiяльностi. 

11.   Адреса: вул. Хмельницьке шосе 13,  м. Вiнниця,  Площа, м2: 10. Напрями використання: 

для власної дiяльностi. 

12.   Адреса: пр-т Переможцiв 20/113,  Рубiжне, Луганська обл. Площа, м2: 16. Напрями 

використання: для власної дiяльностi. 

13.   Адреса: вул. Клепарiвська 14-4,  м. Львiв,  Площа, м2: 29,8. Напрями використання: для 

власної дiяльностi. 

14.   Адреса: вул. Проспект Миру 56,  м. Хмельницький,  Площа, м2: 18. Напрями 

використання: для власної дiяльностi. 

15.   Адреса: вул. Благовiщенська 12,  м. Золотоноша, Черкаська обл.  Площа, м2: 30. Напрями 

використання: для власної дiяльностi. 

16.   Адреса: пр-т В. Маяковського 89-Б,  м. Київ,  Площа, м2: 22,1. Напрями використання: 

для власної дiяльностi. 

17.   Адреса: вул. Одеська 1-Є,  с. Кучурган, Одеська обл.  Площа, м2: 20,0. Напрями 

використання: для власної дiяльностi. 

18.   Адреса: вул. Острозького 24,  с. Староконстянтинiв, Хмельницька обл.  Площа, м2: 31,0. 

Напрями використання: для власної дiяльностi. 

19.   Адреса: Героїв Майдану 167-Б,  Чуднiв, Житомирська обл.  Площа, м2: 10,0. Напрями 

використання: для власної дiяльностi. 

Iншi правочини стосовно довгострокової оренди нерухомого майна, будiвництва, розширення 

або удосконалення основних засобiв були вiдсутнi станом на 31.12.2019р.  

Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв впродовж 2019р. не 

проводилося i не планується проводитися на 2020р. 

 

Очiкуваний термiн використання основних засобiв Компанiї наведений у таблицi нижче. 

№ групи Найменування групи основних засобiв Очiкуваний термiн використання  

I Будiвлi та споруди  

 Будiвлi                                                                                  

30 рокiв 

 Споруди                                                                                  

22,5 рокiв 

 Передавальнi пристрої                                                  10 рокiв 

II Машини та обладнання  

 Комп'ютерна технiка, принтери,  

                          копiювальна та розмножувальна технiка                   5 рокiв 

 Мобiльнi телефони, телефоннi апарати, 

                          телефакси, модеми                                                   5 

рокiв 

III Транспортнi засоби  

 Транспортнi засоби новi                                                   10 рокiв 

 Транспортнi засоби, що були у використаннi                   10 рокiв 

IV Iнструменти, прилади та iнвентар(меблi)  

 Холодильники та морозильнi камери                                    5 рокiв 

 Телевiзори, вiдеомагнiтофони, вiдеокамери, 

                   магнiтоли, музичнi центри, радiомiкрофони                    5 рокiв 

 Електроприлади, електроiнструменти                    5 рокiв 

 Касовi апарати                                                                    5 

рокiв 

 Кондицiонери                                                                   10 

рокiв 

 Офiснi меблi                                                                    6 рокiв 



V Iншi основнi засоби  

 Вагон-контейнер, Вагон-модуль, 

                 Будинок-контейнер                                                   12 рокiв 

 Iншi основнi засоби                                                   12 рокiв 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента потенцiйно впливає лише фiнансова нестабiльнiсть у країнi. 

Законодавчих або економiчних обмежень дiяльностi емiтента немає. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi Компанiї вiдбувається за рахунок внескiв у статутний капiтал з боку 

акцiонерiв та за рахунок результатiв операцiйної дiяльностi Компанiї. Термiн "робочого 

капiталу" як такого не використовується для страхових компанiй, якi є фiнансовими установами 

та надають послуги зi страхування iншого, нiж страхування життя. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Станом на 31.12.2020р. Компанiя має 864 932 дiючих договорiв страхування з видiв 

страхування, на якi вона отримала лiцензiї. За ними сформовано 698 734 тис. грн. страхових 

резервiв за невиконаними зобов'язаннями, якi передбаченi до виконання в договорах 

страхування. 

Станом на 31.12.2020р. вiдсутнi договори страхування, за якими страховi зобов'язання не 

виконанi у визначений договором страхування термiн. 

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя компанiї полягає, головним чином, у досягненнi провiдних позицiй на страховому 

ринку України, подальшому розвитку регiональної мережi iз наданням широкого спектру 

страхових продуктiв для захисту економiчних iнтересiв суб'єктiв господарювання, дiяльностi 

української економiки, формування позитивного iмiджу страхової сфери серед населення 

країни.  

Головними цiлями Компанiї є: 

- отримання прибутку вiд страхової дiяльностi в цiлому та по окремих видах страхування 

зокрема; 

- пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв страхової сфери; 

- популяризацiя страхування посеред юридичних та фiзичних осiб; 

- розвиток ринку страхових послуг шляхом iмплементацiї нових та прогресивних страхових 

продуктiв, якi надаватимуть адекватне страхове покриття для задоволення потреб клiєнтiв; 

- оптимiзацiя процесiв страхування шляхом дигiталiзацiї та, вiдповiдно, збiльшення он-лайн 

продажiв. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дiяльнiсть Товариства пов'язана iз наданням фiнансових послуг, у зв'язку з чим Товариство не 



проводить дослiджень, iнновацiйної дiяльностi та розробок. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Оскiльки страховий ринок України перебуває у фазi iнтенсивного розвитку, Компанiя вбачає 

величезний потенцiал у подальшому розвитку добровiльних видiв страхування, зокрема, 

добровiльного медичного страхування, страхування майна (як юридичних, так i фiзичних осiб). 

Для цього Компанiя нацiлена на розробку бiльш сучасних продуктiв з використанням 

найкращого досвiду компанiй Групи VIG по страхуванню малого та середнього бiзнесу, а також 

надання повноцiнних пакетiв страхових послуг для задоволення потреб фiзичних осiб у 

страхуваннi домашнього майна. При цьому, Компанiя вважає, що дигiталiзацiя страхових послуг 

прискорить та зробить значно простiшим процес їх надання для всiх споживачiв, як  

добровiльних, так i  обов'язкових видiв страхування. 

Iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки не складалась. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Акцiонерне товариство "ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе". 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕйТiБiАйЕйч ТОВ". 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ВIГ СЕРВIСЕЗ 

УКРАЇНА". 

Кiндзерський Юрiй Iванович 

 

Наглядова Рада Голова Наглядової Ради 

Заступник Голови Наглядової Ради. 

Члени Наглядової Ради. 

До 22.04.2020: 

1. Франц Фукс - Голова 

Наглядової ради  

2. Лiане Хiрнер - Заступник 

Голови Наглядової ради 

3. Павел Бiсек 

4. Мартiн Штенiцер 

5. Соня Раус 

6. Нельга Павло Олександрович 

7. Мартiн Панош 

 

Пiсля 22.04.2020: 

1. Франц Фукс - Голова 

Наглядової ради  

2.             Геральд Рiнер - 

Заступник Голови Наглядової ради 

3. Лiане Хiрнер  

4. Павел Бiсек 

5. Мартiн Штенiцер 

6. Нельга Павло Олександрович 

7. Мартiн Панош 

 



Правлiння Голова Правлiння 

Заступник Голови Правлiння 

Заступник Голови Правлiння 

До 30.04.2020: 

Грицута Дмитро Олексiйович - Голова 

Правлiння 

Бордюг Iрина Вiкторiвна - Заступник 

Голови Правлiння з фiнансiв 

Iльюшин Олег Олександрович - 

Заступник Голови Правлiння 

 

З 01.04.2020: 

Грицута Дмитро Олексiйович - Голова 

Правлiння 

Калита Вячеслав Iванович - Заступник 

Голови Правлiння 

Iльюшин Олег Олександрович - 

Заступник Голови Правлiння 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї 

Члени Ревiзiйної комiсiї 

Ян Богутин - Голова Ревiзiйної комiсiї 

Андрей Пламадеала - Член Ревiзiйної 

комiсiї 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння 
Грицута Дмитро 

Олексiйович 
1977 вища 25 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

ГРУПА "ТАС", 30115243, 

Голова Правлiння. 

28.03.2012, до 

30.06.2023 

Опис: 
Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не 

має. Повноваженнята обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протокол Наглядової ради №  

3-2012 вiд 27.03.2012 р. - обрано на посаду Голови Правлiння Наказ № 173-К вiд 28.03.2012 р. - призначення Головою Правлiння. Протоколом 

засiдання Наглядової ради № 09-2020 вiд 24.07.2020 р. подовжено термiн повноважень до 30.06.2023 р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

посаду Голови Правлiння  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Обiймає також посаду Голови Правлiння ПрАТ СК "КНЯЖА 

ЛАЙФ ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", ЄДРПОУ 30434963, м. Київ, вул. Глибочицька, 44.. 

2 

Заступник Голови 

Правлiння 

Iльюшин Олег 

Олександрович 
1980 вища 16 

Vienna Insurance Group Wr. 

Stadtische  Versicherung AG, 

Регiональний менеджер по 

Бiлорусiї та Росiї 

01.01.2012, до 

30.06.2023 

Опис: 
Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини 

немає. Повноваженнята обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протоколом засiдання 

Наглядової ради № 09-2020 вiд 24.07.2020 р. подовжено термiн повноважень до 30.06.2023 р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Члена 

Правлiння  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Обiймає також посаду Заступника Директора ТОВ "ВIГ Сервiсез", ЄДРПОУ 

37816513, м. Київ, вул. Федорова, 32 а. 

3 

Заступник Голови 

Правлiння 
Калита Вячеслав Iванович 1975 вища 23 

ПрАТ "Європейське 

туристичне страхування", 

34692526,  Член Правлiння - 

Фiнансовий директор 

01.04.2020, до 

30.06.2023 

Опис: 
Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не 

має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв 

обiймав посаду Члена Правлiння - Фiнансового директора у ПрАТ "Європейське туристичне страхування" та ПрАТ "СК "Євроiнс 

Україна". Обiймає посаду Заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "КНЯЖА ЛАЙФ ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", ЄДРПОУ 30434963, м.Київ, 

вул. Глибочицька, 44. 



4 

Головний бухгалтер 
Шевченко Тетяна 

Анатолiївна 
1960 вища 34 

ПрАТ "СК" Княжа" Лайф 

Вiєнна Iншуранс Груп", 

30434963, Заступник 

головного бухгалтера 

23.04.2018, 

На час 

вiдпустки по 

догляду за 

дитиною 

основного 

працiвника 

Опис: 
Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини 

немає. Повноваження посадової особи визначаються внутрiшнiми положеннями Товариства. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер. Обiймає посаду заступника головного бухгалтера у ПрАТ 

"СК" Княжа" Лайф Вiєнна Iншуранс Груп", ЄДРПОУ 30434963, м.Київ, вул. Глибочицька, 44. 

5 

Голова Наглядової ради Франц Фукс 1953 вища 46 

ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна 

Iншуранс Груп", 24175269, 

Голова Наглядової Ради 

22.04.2020, до 

22.04.2022 

Опис: 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП". Згiдно Протоколу Наглядової ради № 08-2020 вiд 24.04.2020 р. було обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "УСК "КНЯЖА 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за 

корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом 

останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе  (VIENNA 

INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE), обiймав посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ УСК "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП". Займає посаду Члена Правлiння VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE(адреса Австрiя, м. 

Вiдень, Шоттенрiнг 30). 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе". 

6 

Член Наглядової ради Лiане Хiрнер 1968 вища 28 

ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна 

Iншуранс Груп", 24175269, 

Заступник голови Наглядової 

Ради 

22.04.2020, до 

22.04.2022 

Опис: 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було обрано членом Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС 

ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi 

злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв 

займала керiвнi посади, в тому числi Члена Правлiння в Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе  

(VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE) та посаду Заступника Голови Наглядової Ради ПрАТ "УСК "Княжа 

Вiєнна Iншуранс Груп". 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе". 

 

7 Член Наглядової ради Нельга Павло 1972 вища 26 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна 22.04.2020, до 



Олександрович Iншуранс Груп", 24175269, 

Член Наглядової Ради 

22.04.2022 

Опис: 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи 

посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.Протягом останнiх п'яти 

рокiв займав посаду Голови Правлiння ПАТ СК "УСГ", обiймав посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". 

Обiймає посаду Голови Правлiння ПАТ СК "УСГ", ЄДРПОУ 30859524, м. Київ, вул. Федорова, 32 а.  

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе". 

8 

Член Наглядової ради Мартiн Штенiцер 1971 вища 28 

ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна 

Iншуранс Груп", 24175269, 

Член Наглядової Ради 

22.04.2020, до 

22.04.2022 

Опис: 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи 

посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх 

п'яти рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе  (VIENNA INSURANCE 

GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE). Займає посаду Президентf Правлiння Spoldzielnia Vienna Insurance Group IT Polska (адреса 

Польща, м. Варшава). 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе". 

9 

Член Наглядової ради Павел Бiсек 1948 вища 34 

ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна 

Iншуранс Груп", 24175269, 

Член Наглядової Ради 

22.04.2020, до 

22.04.2022 

Опис: 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи 

посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх 

п'яти рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе  (VIENNA INSURANCE 

GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE). Займає посаду Радника Правлiння Vienna Insurance Group Polska SA (адреса Польща, м. 

Варшава). 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе". 

10 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Ян Богутин 1939 вища 46 

GPIHolding VIG, Заступник 

Голови Наглядової ради  

22.04.2019, до 

22.04.2022 

Опис: 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2019 р. було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС 

ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi 

злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх 

п'яти рокiв обiймав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе  (VIENNA INSURANCE 

GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE).  



Обiймає посади Заступника Голови Наглядової ради GPIHolding VIG, Член Наглядової ради  AAS BTA Baltic Insurance Company- VIG; Голова 

аудиторського комiтету  Compensa SA VIG. 
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Член Ревiзiйної комiсiї Андрей Пламадеала 1979 вища 23 

"Donaris Vienna Insurance 

Group" SA, Член Правлiння, 

Фiнансовий директор  

 

22.04.2019, до 

22.04.2022 

Опис: 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2019 р. було обрано Членом Ревiзiйної комiсiї  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС 

ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi 

злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав керiвнi посади у  ICS "Raiffeisen Leasing" SRL та у  VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER 

VERSICHERUNG GRUPPE. 

Обiймає посаду Члена Правлiння, Фiнансового директора  "Donaris Vienna Insurance Group" SA. 
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Начальник вiддiлу 

внутрiшнього аудиту 

Ладугiн Андрiй 

Вячеславович 
1972 вища 26 

ПрАТ "Укрсиббанк", 

09807750, Керiвник вiддiлу / 

центру аудиту 

бiзнес-дiяльностi 

16.12.2019, 

безстроково 

Опис: 
Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не 

має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади Начальника вiддiлу актуарних розрахункiв, Начальника Управлiння ревiзiй та контролю. 

Обiймає посаду Начальника Управлiння внутрiшнього аудиту ПрАТ "СК "УСГ", ЄДРПОУ 30859524, м. Київ, вул. Федорова, 32 а. та Керiвника 

Служби внутрiшнього аудиту ПрАТ "СК "Княжа Лайф Вiєнна iншуранс Груп", ЄДРПОУ 30434963, м. Київ, вул. Глибочицька, 44 
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Член Наглядової ради Мартiн Панош 1967 вища 28 

ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна 

Iншуранс Груп", 24175269, 

Провiнцiйний Директор 

22.04.2020, до 

22.04.2022 

Опис: 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2019 р. було переобрано членом Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi чи 

посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Протягом останнiх пяти 

рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" (VIENNA INSURANCE 

GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe). 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе". 
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Заступник Голови 

Наглядової Ради 
Геральд Рiнер 1969 вища 26 

VIENNA INSURANCE 

GROUP AG WIENER 

VERSICHERUNG GRUPPE, 

Член Правлiння 

22.04.2020, до 

22.04.2022 

Опис: 
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 р. було переобрано членом Наглядової Ради  ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА 



IНШУРАНС ГРУП". Згiдно Протоколу Наглядової ради № 08-2020 вiд 24.04.2020 р. було обрано Заступником Голови Наглядової ради ПрАТ "УСК 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.  Непогашеної 

судимостi за корисливi чи посадовi злочини немає. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади в Акцiонерному товариствi ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг 

Группе  (VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE). Займає посаду Члена Правлiння VIENNA INSURANCE 

GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE(адреса Австрiя, м. Вiдень, Шоттенрiнг 30). 

Представник акцiонера - Акцiонерне товариство "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе". 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

VIENNA INSURANCE 

GROUP AGWiener 

Versicherung GruppeVIENNA 

INSURANCE GROUP AG 

(акцiонерне товариство 

"ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП 

АГ Вiнер Ферзiхерунг 

Группе")Wiener Versicherung 

Gruppe 

FN 75687 f 
1010, Автрiя, Вiдень, Schotterning, 

30 
90,556845 

ATBIH GmbH (Austria) 

(Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"ЕйТiБiАйЕйч ТОВ") 

FN 471339 x 
1010, Автрiя, Вiдень, Schotterning, 

30 
9,438804 

Товариство з обмеженою 

вiдповi-дальнiстю "ВIГ 

СЕРВIСЕЗ 

УКРАЇНА"Товариство з 

обмеженою вiдповi-дальнiстю 

"ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" 

37816513 03038, Київ, Iвана Федорова, 32-А 0,004339 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Кiндзерський Юрiй Iванович 0,000012 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Оскiльки страховий ринок України перебуває у фазi iнтенсивного розвитку, Компанiя вбачає 

величезний потенцiал у подальшому розвитку добровiльних видiв страхування, зокрема, 

добровiльного медичного страхування, страхування майна (як юридичних, так i фiзичних осiб). 

Для цього Компанiя нацiлена на розробку бiльш сучасних продуктiв з використанням 

найкращого досвiду компанiй Групи VIG по страхуванню малого та середнього бiзнесу, а також 

надання повноцiнних пакетiв страхових послуг для задоволення потреб фiзичних осiб у 

страхуваннi домашнього майна. При цьому, Компанiя вважає, що дигiталiзацiя страхових послуг 

прискорить та зробить значно простiшим процес їх надання для всiх споживачiв, як  

добровiльних, так i  обов'язкових видiв страхування. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
За результатами 2020 року Товариство отримало страхових премiй на суму 823,7 млн. грн. 



Структура портфелю змiнилася у звязку з пандемiєю covid-19, зменшилась частка страхових 

премiй подорожуючих закордон. Але загальний обсяг страхових премiй не знизився, у 2020 роцi 

обсяг страхових премiй всього на 6% менший нiж у 2019 роцi. Частка моторних видiв 

страхування складає 71%, iнших видiв 29%. За результатами 2020 року Товариство отримало 

прибуток у розмiрi 84,2 млн. грн.  

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Не укладались 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Не заповнюється у зв'язку з вiдсутнiстю деривативiв та правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Не заповнюється у зв'язку з вiдсутнiстю деривативiв та правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Не використовується 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" у своїй дiяльностi протягом 2020 року 

дотримувалося   Принципiв корпоративного управлiння, затверджених Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку вiд   22 липня 2014 року N 955 

(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14)  

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Вiдсутня 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Протягом 2020 року Страховик  не вiдхилявся вiд дотримання принципiв корпоративного 

управлiння.  

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  



Дата проведення 22.04.2020 

Кворум зборів 99,995661 

Опис Рiчнi загальнi збори акцiонерiв було проведено 22.04.2020 р. 

Порядок денний: 

1) Обрання Лiчильної комiсiї. 

2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 

3) Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду. 

4) Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства за 2019 

рiк. 

 

5) Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2019 рiк та затвердження заходiв 

за результатами його розгляду. 

6) Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 

7) Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк. 

8) Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Затвердження розмiру 

дивiдендiв та порядку їх виплати. 

9) Розкриття акцiонерам Звiту про корпоративне управлiння. 

10) Прийняття рiшення щодо звiльнення членiв Правлiння, Наглядової ради 

та Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд вiдповiдальностi перед акцiонерами за дiї у 

звiтному перiодi (2019 р.), якi були, стали чи мають бути вiдомi акцiонерам 

Товариства. 

11) Затвердження рiшення про схвалення та надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом року вiдносно страхування, 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, що 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства. 

12) Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй 

редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 

13) Про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради 

Товариства. 

14) Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

15) Про затвердження умов цивiльно - правових договорiв, якi 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв з членами 

Наглядової ради Товариства. 

В результатi розгляду питань порядку денного прийнято рiшення з 13 питань. З 

двох питань (№ 12 та № 15) рiшення не прийнято. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 17.12.2020 

Кворум зборів 99,999988 

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв було проведено 17.12.2020 р. 

Порядок денний: 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових  Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в 

новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 

В результатi розгляду питань порядку денного прийнято рiшення з усiх питань. 

 



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 
Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства. 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 



Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Франц Фукс  X Участь у засiданнях Наглядової ради, 

розгляд, голосування  та прийняття рiшень з 

питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради. 

Повноваження (компетенцiя) Наглядової 

Ради визначена у Статутi та згiдно чинного 

законодавства. 

Лiане Хiрнер  X Участь у засiданнях Наглядової ради, 

розгляд, голосування  та прийняття рiшень з 

питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради. 

Повноваження (компетенцiя) Наглядової 

Ради визначена у Статутi та згiдно чинного 

законодавства. 

Павел Бiсек  X Участь у засiданнях Наглядової ради, 

розгляд, голосування  та прийняття рiшень з 

питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради. 

Повноваження (компетенцiя) Наглядової 

Ради визначена у Статутi та згiдно чинного 

законодавства. 

Мартiн 

Штенiцер 

 X Участь у засiданнях Наглядової ради, 

розгляд, голосування  та прийняття рiшень з 

питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради. 

Повноваження (компетенцiя) Наглядової 



Ради визначена у Статутi та згiдно чинного 

законодавства. 

Геральд Рiнер  X Участь у засiданнях Наглядової ради, 

розгляд, голосування  та прийняття рiшень з 

питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради. 

Повноваження (компетенцiя) Наглядової 

Ради визначена у Статутi та згiдно чинного 

законодавства. 

Нельга Павло 

Олександрович 

 X Участь у засiданнях Наглядової ради, 

розгляд, голосування  та прийняття рiшень з 

питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради. 

Повноваження (компетенцiя) Наглядової 

Ради визначена у Статутi та згiдно чинного 

законодавства. 

Мартiн Панош  X Участь у засiданнях Наглядової ради, 

розгляд, голосування  та прийняття рiшень з 

питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової ради. 

Повноваження (компетенцiя) Наглядової 

Ради визначена у Статутi та згiдно чинного 

законодавства. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом 2020 року було проведено 18 засiдань Наглядової Ради, 

з них 14 - шляхом заочного голосування. Основнi питання, якi 

були розглянутi та по яких приймались рiшення - призначення 

чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв, 

затвердження бюджету, iнвестицiйно-ризикової стратегiї, графiку 

проведення регулярних засiдань Наглядової ради та плану 

проведення внутрiшнiх аудитiв, обрання Голови та Заступника 

Голови Наглядової ради, звiльнення та обрання Заступника 

Голови Правлiння, подовження повноважень Голови та члена 

Правлiння, вступ до складу учасникiв юридичної особи.   

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

 



рішень 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Член Наглядової ради не може бути одночасно членомПравлiння 

або Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 



 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Грицута Дмитро 

Олексiйович 

До компетенцiї Правлiння належить: 

- органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв 

Товариства та Наглядової ради; 

- самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi 

Товариства; 

- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi 

Товариства; 

- органiзацiя проведення страхування та перестрахування; 

- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових 

резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням 

iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених 

Наглядовою радою та Загальними Зборами; 

- затвердження правил страхування, iнших внутрiшнiх 

нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та 

перестрахування; 

- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв 

Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв 

управлiння Товариства; 

- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв 

Товариства та Наглядової ради; 

- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних 

пiдроздiлiв Головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi 

плани; 

- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису 

витрат, встановлених Наглядовою радою; 

- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання 

звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України; 

- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю 

Товариства; 

- забезпечення облiку, рацiонального використання та 

збереження майна Товариства; 

- прийняття рiшення про притягнення до майнової 

вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 

- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних 

проектiв; 

- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз 

трудовим колективом; 

- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i 

звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв Товариства; 

- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати 

працi працiвникiв Товариства; 

- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки 

кадрiв; 

- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства органiзацiйної структури Товариства; 



- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, порядок їх використання та охорони; 

- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у 

порядку визначеному Наглядовою радою; 

- укладання та виконання колективного договору, призначення та 

вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як 

представники Правлiння; 

- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна 

Товариства в користування вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв.  

- визначення умов оплати працi посадових осiб позабалансових 

фiлiй/дирекцiй та представництв; 

- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової 

ради, Загальних зборiв Товариства; 

- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї 

Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, 

внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i 

Загальних Зборiв Товариства.  

 

Калита Вячеслав Iванович До компетенцiї Правлiння належить: 

- органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв 

Товариства та Наглядової ради; 

- самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi 

Товариства; 

- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi 

Товариства; 

- органiзацiя проведення страхування та перестрахування; 

- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових 

резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням 

iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених 

Наглядовою радою та Загальними Зборами; 

- затвердження правил страхування, iнших внутрiшнiх 

нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та 

перестрахування; 

- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв 

Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв 

управлiння Товариства; 

- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв 

Товариства та Наглядової ради; 

- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних 

пiдроздiлiв Головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi 

плани; 

- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису 

витрат, встановлених Наглядовою радою; 

- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання 

звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України; 

- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю 

Товариства; 



- забезпечення облiку, рацiонального використання та 

збереження майна Товариства; 

- прийняття рiшення про притягнення до майнової 

вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 

- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних 

проектiв; 

- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз 

трудовим колективом; 

- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i 

звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв Товариства; 

- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати 

працi працiвникiв Товариства; 

- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки 

кадрiв; 

- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства органiзацiйної структури Товариства; 

- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, порядок їх використання та охорони; 

- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у 

порядку визначеному Наглядовою радою; 

- укладання та виконання колективного договору, призначення та 

вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як 

представники Правлiння; 

- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна 

Товариства в користування вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв.  

- визначення умов оплати працi посадових осiб позабалансових 

фiлiй/дирекцiй та представництв; 

- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової 

ради, Загальних зборiв Товариства; 

- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї 

Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, 

внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i 

Загальних Зборiв Товариства.  

 

Iльюшин Олег 

Олександрович 

Участь у засiданнях Правлiння, розгляд, голосування  та 

прийняття рiшень з питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

- органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв 

Товариства та Наглядової ради; 

- самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi 

Товариства; 

- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi 

Товариства; 

- органiзацiя проведення страхування та перестрахування; 

- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових 

резервiв, а також придбанням, вiдчуженням та управлiнням 

iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених 

Наглядовою радою та Загальними Зборами; 



- затвердження правил страхування, iнших внутрiшнiх 

нормативно-розпорядчих документiв з питань страхування та 

перестрахування; 

- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв 

Товариства з питань, якi не входять до компетенцiї iнших органiв 

управлiння Товариства; 

- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України, рiшень Загальних Зборiв 

Товариства та Наглядової ради; 

- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних 

пiдроздiлiв Головного офiсу Товариства та будь-якi поточнi 

плани; 

- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису 

витрат, встановлених Наглядовою радою; 

- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання 

звiтностi в Товариствi вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України; 

- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю 

Товариства; 

- забезпечення облiку, рацiонального використання та 

збереження майна Товариства; 

- прийняття рiшення про притягнення до майнової 

вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 

- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних 

проектiв; 

- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз 

трудовим колективом; 

- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i 

звiльнення з роботи керiвникiв вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв Товариства; 

- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати 

працi працiвникiв Товариства; 

- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки 

кадрiв; 

- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства органiзацiйної структури Товариства; 

- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну 

таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, порядок їх використання та охорони; 

- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у 

порядку визначеному Наглядовою радою; 

- укладання та виконання колективного договору, призначення та 

вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як 

представники Правлiння; 

- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна 

Товариства в користування вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв.  

- визначення умов оплати працi посадових осiб позабалансових 

фiлiй/дирекцiй та представництв; 

- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової 

ради, Загальних зборiв Товариства; 



- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї 

Правлiння згiдно з чинним законодавством, Статутом, 

внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i 

Загальних Зборiв Товариства.  

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Протягом 2020 року було проведено 342 засiдання Правлiння. 

Основнi питання, якi були розглянутi та по яких приймались 

рiшення, - це затвердження умов страхування, прийняття та 

переведення на iншу посаду спiвробiтникiв, а також iншi питання 

поточної господарської дiяльностi Страховика. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Товариство використовує систему управлiння ризиками ("ризик-менеджмент"), яка включає 

низку рiзноманiтних заходiв органiзацiйно-фiнансового характеру, що спрямованi на 

мiнiмiзацiю можливих збиткiв, якi може понести Товариство у зв'язку з настанням негативних 

подiй. 

Система управлiння ризиками складається з наступних етапiв: 

o Iдентифiкацiя ризику - виявлення та реєстрацiя всiх можливих джерел ризикiв, якi 

можуть вплинути на досягнення цiлей Товариства. Включає як перегляд iснуючих ризикiв i 

джерел ризику, що могли змiнитись, так i виявлення та реєстрацiю нових ризикiв, що виникли i 

повиннi бути взятi до уваги. Поточний список можливих ризикiв Товариства складається з 5 

груп: ринковi ризики; андерайтинговi ризики; ризики дефолту контрагента; операцiйнi ризики; 

ризик учасника фiнансової групи. 

o Оцiнка ризику - оцiнка iстотностi даного ризику та визначення групи ризику згiдно 

градацiї впливу ризику ("Низький", "Помiрний", "Високий", "Дуже високий"). Для визначення 

групи ризику можуть застосовуватися як кiлькiснi так i якiснi методи (оцiнка ймовiрностi та 

чутливостi, експертна оцiнка). Визначення групи ризику може базуватися як на однiй оцiнцi, так 

i на декiлькох оцiнках одночасно. Для вимiру ризикiв та ефективного управлiння ними 

Товариство розробляє Карту ризикiв. 

o Аналiз i обробка ризику - вибiр найоптимальнiших засобiв по мiнiмiзацiї ризикiв. 

Основними засобами обробки ризикiв в рамках управлiння ризиками є: 

- Уникнення ризику 

- Зменшення ризику 

- Передача ризику 

- Прийняття ризику 

o Прийняття управлiнських рiшень - у процесi управлiння ризиками потрiбно прийняти 

широкий спектр рiшень щодо ризикiв, i пiсля прийняття рiшень щодо мiнiмiзацiї ризикiв, 



виконання рiшення повинно здiйснюватися вiдповiдальним пiдроздiлом оперативно та 

ефективно. 

o Монiторинг ризику - спрямований на контроль ефективної та своєчасної реалiзацiї планiв 

дiй, щодо яких було прийнято рiшення. 

o Звiтування - стосується усiх вищеперерахованих етапiв процесу управлiння ризиками. 

Даний етап виконується вiдповiдальним працiвником з управлiння ризиками. 

Додатковим елементом управлiння ризиками є аудит зi сторони материнської компанiї ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП  АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе. 

Система управлiння ризиками вiдповiдає вимогам розпорядження Нацкомфiнпослуг №295 вiд 

04.02.2014р. Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння 

ризиками у страховика. 

Система внутрiшнього контролю (СВК) є невiд'ємною складовою управлiння ризиками у 

Товариствi, яка забезпечує дотримання чинного законодавства, норм i адмiнiстративних 

положень, а також ефективнiсть i продуктивнiсть дiяльностi Товариства з урахуванням 

йогоцiлей. 

СВК у Товариствi побудована на таких стандартах: 

- Товариство створює i розвиває культуру управлiння, яка демонструє важливiсть засобiв 

контролю в рамках компанiї для персоналу усiх рiвнiв. 

- Товариство створює i пiдтримує органiзацiйну та операцiйну структуру, вiдповiдно до 

масштабiв i складностi напрямкiв бiзнесу, в яких працює. 

- Функцiї та обов'язки повиннi бути визначенi чiтко i належним чином. У зв'язку з цим, 

необхiдно переконатись, що необхiднi засоби контролю реалiзованi для запобiгання конфлiкту 

iнтересiв. 

Товариство визначає та оцiнює ризики своєї дiяльностi i процесiв, якi можуть негативно 

вплинути на його цiлi. Крiм того, Товариство створює i пiдтримує ефективнi засоби контролю 

вiдповiдно до таких ризикiв, щоб забезпечити досягнення вiдповiдних цiлей. 

- Засоби контролю застосовуються на рiзних рiвнях органiзацiйної та операцiйної структури, в 

рiзнi перiоди часу i з рiзним ступенем деталiзацiї, у мiру необхiдностi. Засоби контролю повиннi 

бути пропорцiйними вiдповiдним ризикам. 

- Ефективнi канали зв'язку i iнформацiйнi системи створенi для забезпечення того, щоб всi 

працiвники добре розумiли та дотримувались полiтики i процедур, якi стосуються їх обов'язкiв i 

вiдповiдальностi, i що вiдповiдна iнформацiя доходить до вiдповiдних працiвникiв. 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  2 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності так так ні ні 



(стратегії) 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення про Вiддiл внутрiшнього аудиту 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

Інформація 

розповсюдж

Інформація 

оприлюднюється 

Документи 

надаються 

Копії 

докуме

Інформація 

розміщуєтьс



акціонерного 

товариства 

ується на 

загальних 

зборах 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  



Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП  АГ 

Вiнер Ферзiхерунг Группе 

FN 75687 f 90,556845 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

8 550 278 0 Обмеження вiдсутнi  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Посадовими особами є Голова та члени Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї, а 

також Внутрiшнiй аудитор та Головний бухгалтер.  



Загальнi збори акцiонерiв обирають та припиняють повноваження Членiв Наглядової ради та 

Ревiзiйної комiсiї. Без рiшення Загальних Зборiв повноваження члена Наглядової ради 

припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Головi Наглядової ради (а в разi 

вiдсутностi, його заступнику) за два тижнi. Функцiї члена Наглядової ради припиняються 

автоматично через 2  тижнi з моменту отримання такого повiдомлення, якщо iнший строк не 

був узгоджений з Головою Наглядової ради або, в разi вiдсутностi, з його заступником; 

2) при виникненнi будь-яких обставин, якi впродовж тривалого часу перешкоджають виконанню 

обов'язкiв члена Наглядової ради; 

3) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;  

4) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  

5) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим; 

6) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера; 

7) та в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

  

Наглядова рада обирає та припиняє повноваження Голови та Членiв Правлiння та внутрiшнього 

аудитора. 

Головний бухгалтер призначається Правлiнням 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка 

порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, 

прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах, формування 

тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; 

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування; 

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

- обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, 

визначення порядку призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим 

обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; 

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди (включаючи умови оплати працi); 

- визначення функцiональних обов'язкiв членiв Правлiння; 

- обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства; 

- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством 

України; 

- надання рекомендацiй загальним зборам щодо пiдбору, призначення, перепризначення та 

звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) публiчного акцiонерного товариства; 

визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) товариства, 

встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 

- затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього 



незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього; 

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у строк встановлений вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України; 

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до вимог 

передбачених чинним законодавством України; 

- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах та рiшень про внесення 

майна чи коштiв Товариства до статутних капiталiв юридичних осiб, їх реорганiзацiю та 

лiквiдацiю; 

- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством 

України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення будь-яких правочинiв, якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становлять вiд 10 (десяти) % до 25 (двадцяти 

п'яти) % вартостi активiв згiдно з останньою рiчною звiтнiстю Товариства (значнi правочини), 

якщо бiльш жорсткi критерiї щодо отримання дозволу Наглядової ради не передбаченi Статутом 

або цим Положенням; 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю вiдповiдно 

до вимог чинного законодавства України; 

- визначення перелiку правочинiв, якi Правлiння має право укладати виключно пiсля надання 

попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди Правлiнню на вчинення таких правочинiв; 

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

- надсилання акцiонерам Товариства пропозицiй про придбання особою (особами, що дiють 

спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; 

- прийняття рiшення про утворення комiтету (iв) Наглядової ради та про перелiк питань, якi 

передаються йому(їм) для вивчення i пiдготовки; 

- ухвалення стратегiї Товариства, затвердження фiнансових планiв (кошторисiв витрат) 

Товариства та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 

- визначення органiзацiйної структури Товариства; 

- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя структурних пiдроздiлiв Товариства та/або дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс, 

затвердження їх статутiв та положень, а також внесення змiн до них; 

- визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, дирекцiй та 

представництв Товариства, що мають власний баланс; 

- утворення в складi Товариства структурного пiдроздiлу або визначення окремої посадової 

особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю). Структурний пiдроздiл або окрема 

посадова особа, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль), пiдпорядковується Наглядовiй радi; 

- затвердження положення про Службу внутрiшнього аудиту Товариства та змiн до нього; 

- призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу аудиту ( внутрiшнього аудитора) . 

- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством 



iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 

- розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

- затвердження рекомендацiй Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього 

незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 

- затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради 

переданi для затвердження Правлiнню. 

До компетенцiї Наглядової ради належать також iншi питання, визначенi законодавством, та 

Статутом. 

 

До компетенцiї Правлiння належить: 

- органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 

- самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства; 

- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства; 

- органiзацiя проведення страхування та перестрахування; 

- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, 

вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених 

Наглядовою радою та Загальними Зборами; 

- затвердження правил страхування, iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з 

питань страхування та перестрахування; 

- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не 

входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; 

- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 

- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв Головного офiсу Товариства 

та будь-якi поточнi плани; 

- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених 

Наглядовою радою; 

- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до 

вимог чинного законодавства України; 

- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; 

- забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства; 

- прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 

- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв; 

- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом; 

- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 

- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства; 

- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; 

- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури 

Товариства; 

- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони; 

- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою 

радою; 

- укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть 

участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 

- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  

- визначення умов оплати працi посадових осiб позабалансових фiлiй/дирекцiй та 

представництв; 



- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв 

Товариства; 

- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним 

законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i 

Загальних Зборiв Товариства.  

 

Ревiзiйна комiсiя  проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного 

Товариства за результатами кожного фiнансового року.  

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить перевiрка: 

- фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства; 

- дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та 

органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством 

України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства; 

- своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 

- дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства; 

- фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позикових коштiв; 

- вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та 

звiтностi нормативним документам; 

- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей. 

В якостi Аудиторського комiтету Ревiзiйна комiсiя: 

- iнформує загальнi збори акцiонерiв, Правлiння та Наглядову раду Товариства про результати 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi; 

- здiйснює монiторинг процесу складання фiнансової звiтностi та надання рекомендацiй i 

пропозицiй щодо забезпечення достовiрностi iнформацiї; 

- проводить оцiнку ефективностi систем внутрiшнього контролю (внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв професiйної практики внутрiшнього аудиту) та 

управлiння ризиками Товариства; 

- здiйснює монiторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi; 

- проводть оцiнку незалежностi суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi надають послуги з 

обов'язкового аудиту; 

- забезпечує проведення прозорого конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi та 

обгрунтування рекомендацiй за його результатами. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Звiт щодо Звiту про корпоративне управлiння 

Ми виконали перевiрку iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння Компанiї, який є 

складовою частиною Рiчної iнформацiї Компанiї як емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк (далi - 

Звiт про корпоративне управлiння). 

Вiдповiдальнiсть за Звiт про корпоративне управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до пункту 3 

статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 Закону України 

"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" несе 

управлiнський персонал Компанiї.  

Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння полягала в розглядi того, чи не суперечить 

iнформацiя у ньому фiнансовiй звiтностi та чи пiдготовлено Звiт про корпоративне управлiння 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння 

вiдрiзняється вiд аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, та є 

значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми отримали основу 



для висловлення нашої думки. 

Думка 

Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено i iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно до 

вимог пункту 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 

Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". 

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцiй Компанiї; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних зборах Компанiї; порядок призначення та звiльнення 

посадових осiб та повноваження посадових осiб Компанiї, наведенi у Звiтi про корпоративне 

управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi i 

вiдповiдають Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
1) мета провадження дiяльностi страховика: 

Метою провадження дiяльностi ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" є 

отримання прибутку шляхом здiйснення страхової дiяльностi.  

Для реалiзацiї своєї мети ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП":  

  проводить страхування та перестрахування у всiх його видах для українських та 

iноземних фiзичних та юридичних осiб, iноземних громадян та осiб без громадянства;  

  займається фiнансовою дiяльнiстю, пов'язаною з формуванням, розмiщенням страхових 

резервiв та їх управлiнням;  

  надає послуги для iнших страхових компанiй на пiдставi укладених цивiльно-правових 

угод, якщо це безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi. 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi 

отриманих лiцензiй.  

 

2) дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 

на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року: 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" у своїй дiяльностi протягом 2020 року 

дотримувалося   Принципiв корпоративного управлiння, затверджених Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку вiд   22 липня 2014 року N 955 

(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14) .  Протягом 2020 року Страховик  не 

вiдхилявся вiд дотримання принципiв корпоративного управлiння.  

 

3) власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за страховиком), їх 

вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк: 

Станом на 31.12.2020 р. власником iстотної участi є ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП  АГ Вiнер 

Ферзiхерунг Группе, реєстрацiйний номер  FN 75687 f, Австрiя, що володiє - 90,556845% 

статутного капiталу, вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. Склад власникiв 

iстотної участi протягом 2020 року не змiнювався. 

 

4) склад наглядової ради страховика  та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети: 

Склад Наглядової ради до 22.04.2020 р.: Франц Фукс (Голова), Лiане Хiрнер (Заступник 

Голови),  Павел Бiсек, Мартiн Штенiцер, Соня Раус, Павло Олександрович Нельга, Мартiн 

Панош. 

22.04.2020 р. Загальними зборами акцiонерiв було обрано наступний склад Наглядової ради зi 

строком повноважень з 22.04.2020 р. до 22.04.2022 року: Франц Фукс (Голова), Геральд Рiнер 



(Заступник Голови), Лiане Хiрнер, Павел Бiсек, Мартiн Штенiцер, Павло Олександрович Нельга, 

Мартiн Панош. 

Комiтети Наглядовою радою протягом 2020 року не створювалися. 

 

5) склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк: 

Склад Правлiння до 31.03.2020 р.: 

Голова Правлiння Грицута Дмитро Олексiйович, Заступник Голови Правлiння з фiнансiв 

Бордюг Iрина Вiкторiвна, Заступник Голови Правлiння Iльюшин Олег Олександрович. 

30.03.2020 р. рiшенням Наглядової Ради достроково припинено повноваження Члена Правлiння 

- Заступника Голови Правлiння з фiнансiв панi Бордюг Iрини Вiкторiвни 31.03.2020 р. та обрано 

пана Калиту Вячеслава Iвановича Членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння з 

01.04.2020 р. термiном до 30.06.2023 р. 

Склад Правлiння з 01.04.2020 р.: 

Голова Правлiння Грицута Дмитро Олексiйович, Заступник Голови Правлiння Калита Вячеслав 

Iванович, Заступник Голови Правлiння Iльюшин Олег Олександрович. 

 

6) факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх 

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

Порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди ПрАТ "УСК 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" або споживачам фiнансових послуг - ВIДСУТНI. 

 

7) заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до страховика, в тому 

числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу: 

Органами державної влади до страховика та членiв Наглядової ради ПрАТ "УСК "КНЯЖА 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" протягом 2020 року  заходи впливу не застосовувалися. 

 

8) розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика: 

Винагорода членам Наглядової ради за 2020 рiк не виплачувалась. 

Винагорода членам Правлiння в натуральнiй формi встановлюється згiдно з чинною в Компанiї  

системою оплати працi. Правлiння не надало згоди на розкриття паспортних даних та 

конфiденцiйної iнформацiї про себе  у вiдповiдностi з Законом України "Про захист 

персональних даних". 

Виходячи з положень Рiшення Конституцiйного Суду України вiд 20 сiчня 2012 року 

N 2-рп/2012 ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" не може розкрити запитувану 

iнформацiю. 

 

9) значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика  протягом року: 

- Iнфляцiйнi ризики. У бюджет 2020 року була закладена iнфляцiя у розмiрi 8,7%, а фактичний 

показник 5%. На 2021 рiк iнфляцiя заклоадено на рiвнi 7,3%. Мiнiмальна заробiтна плата за 2020 

рiк зросла на 19,86% - до 5000 грн. на мiсяць. У 2021 роцi заплановано збiльшення мiнiмальної  

заробiтної плати на 30%до 6500 грн.; 

- Значне знецiнення нацiональної валюти впродовж 2021 року; 

- Нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi; 

- Негативний вплив пандемiї коронавiрусi SARS-CoV-2 на економiку країни вилився у падiння 

економiчних макропоказникiв, в тому числi ВВП. Введення карантинних заходiв рiзними 

країнами в значнiй мiрi скоротила кiлькiсть продажiв полiсiв страхування цивiльної 

вiдповiдальностi Зелена карта, та туристичних полiсiв.  

 

10) наявнiсть у страховика  системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики: 

Товариство використовує систему управлiння ризиками ("ризик-менеджмент"), яка включає 



низку рiзноманiтних заходiв органiзацiйно-фiнансового характеру, що спрямованi на 

мiнiмiзацiю можливих збиткiв, якi може понести Товариство у зв'язку з настанням негативних 

подiй. 

Система управлiння ризиками складається з наступних етапiв: 

o Iдентифiкацiя ризику - виявлення та реєстрацiя всiх можливих джерел ризикiв, якi 

можуть вплинути на досягнення цiлей Товариства. Включає як перегляд iснуючих ризикiв i 

джерел ризику, що могли змiнитись, так i виявлення та реєстрацiю нових ризикiв, що виникли i 

повиннi бути взятi до уваги. Поточний список можливих ризикiв Товариства складається з 5 

груп: ринковi ризики; андерайтинговi ризики; ризики дефолту контрагента; операцiйнi ризики; 

ризик учасника фiнансової групи. 

o Оцiнка ризику - оцiнка iстотностi даного ризику та визначення групи ризику згiдно 

градацiї впливу ризику ("Низький", "Помiрний", "Високий", "Дуже високий"). Для визначення 

групи ризику можуть застосовуватися як кiлькiснi так i якiснi методи (оцiнка ймовiрностi та 

чутливостi, експертна оцiнка). Визначення групи ризику може базуватися як на однiй оцiнцi, так 

i на декiлькох оцiнках одночасно. Для вимiру ризикiв та ефективного управлiння ними 

Товариство розробляє Карту ризикiв. 

o Аналiз i обробка ризику - вибiр найоптимальнiших засобiв по мiнiмiзацiї ризикiв. 

Основними засобами обробки ризикiв в рамках управлiння ризиками є: 

- Уникнення ризику 

- Зменшення ризику 

- Передача ризику 

- Прийняття ризику 

o Прийняття управлiнських рiшень - у процесi управлiння ризиками потрiбно прийняти 

широкий спектр рiшень щодо ризикiв, i пiсля прийняття рiшень щодо мiнiмiзацiї ризикiв, 

виконання рiшення повинно здiйснюватися вiдповiдальним пiдроздiлом оперативно та 

ефективно. 

o Монiторинг ризику - спрямований на контроль ефективної та своєчасної реалiзацiї планiв 

дiй, щодо яких було прийнято рiшення. 

o Звiтування - стосується усiх вищеперерахованих етапiв процесу управлiння ризиками. 

Даний етап виконується вiдповiдальним працiвником з управлiння ризиками. 

Додатковим елементом управлiння ризиками є аудит зi сторони материнської компанiї ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП  АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе. 

Система управлiння ризиками вiдповiдає вимогам розпорядження Нацкомфiнпослуг №295 вiд 

04.02.2014р. Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння 

ризиками у страховика. 

 

11) результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 

також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: 

Згiдно iз затвердженим Наглядовою радою планом Внутрiшнiй аудит в 2020 роцi здiйснив в 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" перевiрки якi покривали питання: роботи 

регiональних пiдроздiлiв з продажу страхових продуктiв; розвитку та контролю дiяльностi 

регiональної мережi; комiсiйної винагороди та системи мотивацiї; ризик менеджменту; 

андерайтингу, продажiв та врегулювання по продуктах медичного страхування та особистих 

видiв страхування; безпеки; управлiння персоналом; фронтингу; актуарної дiяльностi; 

iнформацiйної безпеки. Наразi триває процес узгодження результатiв аудиторської перевiрки 

питань фiнансового монiторингу.  

За результатами перевiрок можна зробити висновок, що Товариство в цiлому дотримується 

чинного законодавства України щодо здiйснення страхової дiяльностi та виконує лiцензiйнi 

умови провадження страхової дiяльностi, порушень, якi свiдчать про високий ризик, не 

виявлено. Для усунення виявлених в ходi перевiрок недолiкiв та пiдвищення ефективностi 



системи внутрiшнього контролю товариству наданi наступнi рекомендацiї:    

- Розробити план навчальних заходiв для працiвникiв для працiвникiв регiональної мережi на 

2020р. - з акцентом на вебiнари та on-line тренiнги; 

- Визначити перелiк основних питань що пiдлягають перiодичним перевiркам регiональних 

пiдроздiлiв з боку вiдповiдальних працiвникiв Обласних Дирекцiй, - на предмет дотримання 

пiдроздiлами корпоративних стандартiв та iнших питань. Передбачити iнформування про факти 

виявлених порушень на рiвень Головного Офiсу; 

- Переглянути схему спiвпрацi з державними банками з метою мiнiмiзацiї витрат Компанiї по 

втрачених без компенсацiї бланкiв страхових полiсiв; 

- Посилити процедури контролю з метою зменшення витрат Компанiї в разi звiльнення 

працiвникiв без добровiльної сплати штрафiв за втраченi бланки страхових полiсiв; 

- Розглянути можливiсть впровадження автоматичного контролю (блокування в системi 1С) 

договорiв КАСКО, що згiдно з процедурами Компанiї потребують обов'язкового погодження з 

боку Департаменту безпеки. В разi необхiдностi, переглянути порядок погодження страхування 

ТЗ з боку Департаменту безпеки; 

- Забезпечити контроль належного виконання працiвниками Регiональних пiдроздiлiв вимог 

внутрiшнiх та  нормативних документiв щодо: вчасної передачi договорiв страхування в архiв,  

якостi оформлення та своєчасностi внесення та правильностi облiку договорiв страхування в 

системi 1С, якостi укладання договорiв страхування ОСЦПВ, Зелена Картка, КАСКО, 

подорожуючих закордон, а також якостi оформлення зiпсованих бланкiв;  

- Провести навчання з агентами та працiвниками регiональної мережi щодо належного 

виконання спiвробiтниками вимог законодавства та внутрiшнiх нормативно-розпорядчих 

документiв компанiї щодо якостi укладання договорiв ОСЦПВ, Зелена картка, КАСКО та якостi 

оформлення зiпсованих бланкiв; 

- Впровадити розрахунок IBNR з використанням групового iнструменту ResQ та впровадити 

додатковi контролi стосовно розрахунку резерву коливань збитковостi з боку працiвникiв 

Компанiї; 

- Впровадити перiодичне (щоквартальне) проведення iнвентаризацiї повноти та правильностi 

налаштувань в системi 1С по усiм основним нестандартним умовам укладання договорiв, на 

предмет вiдповiдностi Наказам Правлiння або андерайтерським рiшенням; 

- Iнiцiювати та здiйснити доопрацювання системи 1С на предмет автоматизацiї контролю 

дотримання максимального рiвня аквiзицiйних витрат за iндивiдуальними умовами (ОСЦПВ та 

ЗК), в тому числi в розрiзi страхувальникiв. До моменту автоматизацiї, впровадити щомiсячний 

ручний контроль дотримання; 

- Доукомплектувати особовi справи працiвникiв описами особових справ та, по можливостi, 

документами, вiдсутнiсть яких була виявлена в ходi аудиту; 

- Формалiзувати вимогу щодо обов'язкової перевiрки ключових спiвробiтникiв Компанiї з боку 

Департаменту безпеки при прийомi на роботу; 

- Забезпечити контроль за коректним визначенням курсiв валют у договорах страхування i 

перестрахування та забезпечити вiдповiднiсть даних договорiв в 1С та на паперових носiях; 

- Посилити роботу з перестраховиками щодо вчасностi отримання ковернотiв шляхом 

впровадження нагадувань про коверноти, що не були вчасно отриманнi; 

- Забезпечити контроль за дотриманням своєчасного iнформуванням Регулятора про укладенi 

договори перестрахування страховиком (перестраховиком) нерезидентом та зберiганням даних, 

що пiдтверджують вiдповiдне iнформування; 

- Розглянути питання щодо передачi функцiй з надання та припинення прав доступу 

(адмiнiстрування користувачiв) системи 1С вiд Департаменту контролiнгу та фiнансiв (бек-офiс) 

до Департаменту IТ, або до аутсорсингової IT Компанiї; 

- Формалiзувати та ознайомити працiвникiв Компанiї з Порядком отримання, змiни та 

припинення доступiв до системи 1С. Передбачити в цьому Порядку: (i) необхiднiсть припинення 

доступiв звiльненим спiвробiтникам - в день звiльнення та (ii) обмеження строку дiї прав 



доступу для не спiвробiтникiв Компанiї (в залежностi вiд потреби, але не бiльше 12 мiс.); 

- Затвердити перiодичнiсть (щонайменше раз у квартал) та порядок проведення iнвентаризацiї 

актуальностi перелiку активних користувачiв системи 1С та Корпоративної мережi. Провести 

вiдповiдну iнвентаризацiю прав доступу; 

- Розробити матерiали, та впровадити щорiчне навчання користувачiв Корпоративної мережi та 

системи 1С на предмет дотримання вимог IT безпеки; 

- по 6 ризиках (69, 89, 265, 285, 487, 141) визначити в якостi основного Контролера Керiвництво 

Компанiї; по 1 ризику (141) визначити в якостi додаткового Контролера Data Protection Officer; 

по 1 ризику (243) визначити в якостi додаткового контролера Департамент андерайтингу та 

перестрахування; розширити перелiк ризикiв, що пiдлягають оцiнцi, - 6 пропозицiй; 

- Посилити контроль в частинi якостi проведення передстрахової експертизи та повноти 

завантаження документiв в систему 1С за договорами КАСКО. Провести вiдповiдне навчання; 

- та iншi. 

Внутрiшнiм аудитом протягом року до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 

товариства примiтки не зазначались.  

 

12) факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

страховика  розмiр: 

Вiдчуження протягом 2020 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр, протягом року не було. 

 

13) результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi страховика  розмiр: 

Протягом 2020 року Страховиком не проводилося продажу або купiвлi активiв в обсязi, що 

перевищує встановлений у статутi розмiр. 

 

14) операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 

чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною таємницею: 

Протягом 2020 року операцiї з пов'язаними особами в межах однiєї промислово-фiнансової 

групи чи iншого об'єднання - це страхування та перестрахування. 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП  стало учасником ТОВ   "ВIГ СЕРВIСЕЗ 

УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 37816513). 

Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВ "ВIГ Сервiсез Україна" вiд 26.08.2020 р. 

розглянута заява на вступ зi сплатою внеску у розмiрi 17 852 000,00 грн. 

Повноправним учасником Товариства Компанiя стала 15.10.2020 р. - з дати державної реєстрацiї 

нової редакцiї Статуту з усiма учасниками. 

Частка ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" становить 17 852 000,00 грн,  що 

складає 23,1% статутного капiталу Товариства та 23,1%  кiлькостi голосiв на Загальних зборах. 

 

15) використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг, щодо аудиторського висновку: 

Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, рекомендацiї, щодо 

аудиторського висновку - НЕ НАДАВАЛИСЬ. 

 

16) зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року: 

Протягом року зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи не призначено. 

 

17) дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю   "ПКФ УКРАЇНА" 

загальний стаж аудиторської дiяльностi 

14 рокiв 



Сертифiкат аудитора №004724, виданий рiшенням АПУ вiд 22.06.01 №102, Сертифiкат аудитора 

банкiв 

№0089, виданий рiшенням АПУ вiд 26.11.09 №208/2 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, видане Аудиторською 

палатою України 26.10.2006 р. № 3886, видане рiшенням АПУ вiд 26.10.2016 Р. № 167/3 

кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такому  страховику 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "ПКФ УКРАЇНА" надає аудиторськi послуги ПрАТ 

"УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" щодо рiчної звiтностi другий рiк. 

перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року 

Консультацiйнi послуги з трансфертного цiноутворення (ПП "Аудиторська фiрма 

"ТИМЛАР-АУДИТ") 

випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора 

Не виникало конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора. 

ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв 

Протягом останнiх п'яти рокiв вiдбувалась наступна змiна аудиторiв: 

  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" 

  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОТАЛ АУДИТ" 

  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "М.Р. Аудит"; 

  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "Аудит Бюро"; 

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Такi факти вiдсутнi. 

 

18) захист страховиком  прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

наявнiсть механiзму розгляду скарг 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" затверджено Положення про розгляд скарг 

споживачiв фiнансових послуг.  

Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону України "Про страхування", Закону України 

"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", Закону України 

"Про звернення громадян", нормативних актiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг. 

Положення встановлює загальнi правила взаємодiї мiж пiдроздiлами ПрАТ "УСК "КНЯЖА 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" щодо здiйснення захисту прав споживачiв та регламентує 

механiзм опрацювання скарг фiзичних та юридичних осiб - Клiєнтiв, якi є або планують стати 

споживачами фiнансових послуг ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", у тому 

числi страхувальники, застрахованi особи та постраждалi особи за договорами страхування 

цивiльної вiдповiдальностi, укладеними ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". 

Окремi умови взаємодiї структурних пiдроздiлiв ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС 

ГРУП" та вчинення дiй працiвникiв в процесi опрацювання скарг встановлюються вимогами 

нормативних органiзацiйно-розпорядчих документiв ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" i законодавства України.   

 

прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника страховика, уповноваженого розглядати скарги: 

Вiдповiдальними за розгляд скарг споживачiв фiнансових послуг є: 

-  Директор Департамент юридичного супроводу та комплаенс контролю - Садовщикова Наталя 

Володимирiвна 

-  Директор департаменту врегулювання страхових випадкiв -  Познанський Анатолiй 

Васильович. 

 



стан розгляду страховиком  протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг 

(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг): 

Кiлькiсть скарг, що надiйшли  до ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" - 72 

Предмет оскарження (характер скарг): 

- Незадоволення розмiром отриманих вiдшкодувань  

- Незадоволення щодо причин вiдмови у виплатi страхового вiдшкодування  

- Затримка у  виплатi страхового вiдшкодування    

Кiлькiсть задоволених скарг - 20 

 

наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг страховиком та результати їх 

розгляду: 

До ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" було пред'явлено позови, предметом 

яких були вимоги страхувальникiв чи потерпiлих щодо виплати страхового вiдшкодування чи 

здiйснення доплати до проведеної виплати, а також частина позовних вимог передбачала 

виплату на поховання осiб,  якi загинули у ДТП.  

За результатами розгляду таких справ судами приймались рiшення в залежностi вiд 

обгрунтованостi позовних вимог. 

 

19) корпоративне управлiння у страховика, подання якої передбачено законами з питань 

регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами 

нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг: 

Корпоративне управлiння у ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"  - система 

вiдносин, яка визначає правила   та   процедури   прийняття   рiшень   щодо    дiяльностi 

компанiї. Також до корпоративного управлiння вiднесено контроль i розподiл прав i обов'язкiв  

мiж керуючою ланкою Компанiї. 

Дотримання Принципiв Корпоративного управлiння, що  поєднують в собi норми 

законодавства та нормативних положень, дозволяє Страховику залучати фiнансовi та людськi 

ресурси, ефективно здiйснювати господарську дiяльнiсть i, таким чином, продовжувати своє 

функцiонування, нагромаджуючи довгострокову економiчну вартiсть шляхом пiдвищення 

вартостi акцiй i дотримуючись при цьому iнтересiв акцiонерiв.  

У Принципах корпоративного  управлiння,  затверджених Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку вiд   22 липня 2014 року N 955,  яким слiдує ПрАТ "УСК "КНЯЖА 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" зазначається важливiсть корпоративного управлiння для 

Страховика. 

Страховик  вбачає важливiсть в корпоративному управлiннi в наступному: 

- забезпечувати належну увагу до iнтересiв акцiонерiв 

- забезпечувати рiвновагу впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин  

- забезпечувати запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю  

- забезпечувати фiнансову прозорiсть. 

 

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

VIENNA INSURANCE GROUP 

AGWiener Versicherung 

Gruppe/акцiонерне товариство 

"ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП 

АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе" 

FN 75687 f 1010, Австрiя, мiсто 

Вiдень, 

Шоттенрiнг,30 

7 742 862 90,556845 7 742 862 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 7 742 862 90,556845 7 742 862 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Iменнi простi 8 550 278 15,20 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи права на:  

1. участь у Загальних Зборах акцiонерiв Товариства 

особисто або через свого представника шляхом видачi 

йому довiреностi, яка засвiдчується у порядку, 

визначеному чинним законодавством; 

2. обрання в передбаченому цим Статутом порядку 

органiв управлiння та контролю Товариства, а також 

бути обраними до таких органiв; 

3. вихiд з Товариства шляхом вiдчуження усiх 

належних акцiонеру акцiй Товариства в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України та/або 

цим Статутом; 

4. участь в управлiннi Товариством;  

5. отримання дивiдендiв;  

6. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства;  

7. отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

 

При додатковiй емiсiї акцiй акцiонерам надається 

переважне право придбавати розмiщуванi Товариством 

простi акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру 

простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.  

 

Переважне право надається акцiонеру у процесi 

приватного розмiщення в порядку, встановленому 

законодавством.  

 

Не пiзнiше нiж за 30 (тридцять) днiв до початку 

розмiщення акцiй Товариство письмово повiдомляє 

кожного акцiонера про можливiсть реалiзацiї свого 

переважного права на придбання акцiй та публiкує 

повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi 

у вiдповiдностi з вимогами актiв чинного 

законодавства.  

Нi 



 

Кожний акцiонер Товариства має право вимагати 

здiйснення обов'язкового викупу Товариством 

належних йому акцiй, якщо вiн зареєструвався для 

участi у Загальних Зборах та голосував проти 

прийняття Загальними Зборами рiшення про:  

1. злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл 

Товариства, змiну типу Товариства; 

2. надання згоди на вчинення Товариством значного 

правочину;  

3. попереднє надання згоди на вчинення Товариством  

значних правочинiв; 

4. змiну розмiру Статутного капiталу Товариства.  

 

Товариство у випадку, передбаченому статтею 16.5 

Статуту, зобов'язане викупити належнi акцiонеровi 

акцiї. Порядок та строки реалiзацiї акцiонерами права 

вимоги обов'язкового викупу Товариством належних 

акцiонеру акцiй здiйснюється з дотриманням вимог 

чинного законодав-ства. 

 

Згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" 

акцiонери зобов'язанi:  

1. дотримуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

2. виконувати рiшення Загальних Зборiв, iнших органiв 

Товариства;  

3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою уча-стю;  

4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 

що передбаченi цим Статутом;  

5. не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть То-вариства.  

 

Iншi права та обов'язки акцiонерiв можуть бути 

передбаченi рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв 

Товариства або чинним законодавством України. 

 

Акцiонери мають право укласти договiр, за яким на 

акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому 

числi обов'язок участi у Загальних Зборах, i 

передбачається вiдповiдальнiсть за їх недотримання. 

 



Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.12.2018 90/1/2018 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000094916 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

15,2 8 550 278 129 964 225,

6 

100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшньому i зовнiшньому ринках не здiйснюється. Iнших цiнних паперiв товариство не випускало. 

Лiстинг/делiстинг  акцiй Товариства на фондових бiржах не здiйснювався. 

Випуск здiйснено у звязку зi збiльшенням статутного капiталу. 

 

 



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

20.12.2018 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000094916 вiдповiдно до 

Статуту 

Переважне право акцiонера 

Акцiонер приватного акцiонерного 

товариства, який має намiр продати 

свої акцiї третiй особi, зобов'язаний 

письмово повiдомити про це решту 

акцiонерiв товариства iз зазначенням 

цiни та iнших умов продажу акцiй. 

Якщо акцiонери приватного 

акцiонерного товариства не 

скористаються переважним правом на 

придбання всiх акцiй, що 

пропонуються для продажу, протягом 

строку, встановленого законом або 

статутом товариства, акцiї можуть 

бути проданi третiй особi за цiною та 

на умовах, що повiдомленi 

акцiонерам товариства. 

 

постiйно 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 22 556 26 727 0 0 22 556 26 727 

  будівлі та споруди 9 776 9 120 0 0 9 776 9 120 

  машини та обладнання 4 972 5 866 0 0 4 972 5 866 

  транспортні засоби 6 594 10 470 0 0 6 594 10 470 

  земельні ділянки 491 491 0 0 491 491 

  інші 723 780 0 0 723 780 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 22 556 26 727 0 0 22 556 26 727 

Опис 

Всi основнi засоби вiдносяться до засобiв виробничого призначення.  

Термiни використання основних засобiв  для I групи "Будiвлi та 

споруди" становить 30 рокiв, для II групи "Машини та обладнання" - 5 

рокiв,  для III групи "Транспортнi засоби" - 10 рокiв,  для IV групи 

"Iнструменти, прилади та iнвентар(меблi)" - 5 рокiв, для V групи " Iншi 

основнi засоби" - 12 рокiв.  

До складу основних засобiв станом на 31.12.2020 р. входять:   

1. Земельнi дiлянки (первiсна вартiсть - 491,0 тис.грн.; залишкова 

вартiсть -491,0 тис.грн; знос - 0,0 тис.грн).   

2. Будiвлi та споруди (первiсна вартiсть - 13 838,0 тис.грн; 

залишкова вартiсть -9 120,0 тис.грн; знос - 4 718, 0 тис.грн).   

3. Машини та обладнання (первiсна вартiсть -  18 854,0 тис.грн; 

залишкова вартiсть - 5 866,0 тис.грн; знос -12 988,0 тис.грн).   

4.Транспортнi засоби (первiсна вартiсть - 16 155,0 тис.грн; залишкова 

вартiсть - 10 470,0 тис.грн; знос -5 685,0 тис.грн).   

5. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) (первiсна вартiсть -              

2 729,0 тис.грн; залишкова вартiсть - 645,0 тис.грн.; знос - 2 084,0 

тис.грн.).   

6. Iншi основни засоби (первiсна вартiсть - 683,0 тис.грн; 

залишкова вартiсть -135,0 тис.грн; знос - 548,0 тис.грн).  

7. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (первiсна вартiсть -        

6 610,0 тис.грн; залишкова вартiсть - 0,0 тис.грн; знос - 6 610,0 тис.грн). 

Усього первiсна вартiсть - 59360,0 тис.грн.; залишкова вартiсть - 26 727  

тис.грн; знос -32 633,0 тис.грн. Обмеження на використання майна 

вiдсутнi.  

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

Відсоток за 

користування 

Дата 

погашення 



боргу (тис. 

грн) 

коштами 

(відсоток річних) 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0  0 0  

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 4 514 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 187 180 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 191 694 X X 

Опис До iнших зобов'язань вiдносяться:  

Товари, роботи, послуги - 5 971тис. грн.; 

Розрахунки з оплати працi -  140 тис. грн.; 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 33 494тис. грн.; 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками  - 169 тис. грн.; 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

- 230 010 тис. грн.; 

Поточнi забезпечення - 33 080 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 1 419 тис. грн.   

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київ, Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Б/н, Правила ЦДЦП 



Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-34 

Факс (044) 482-52-01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитана дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Послуги з депозитарної дiяльностi.  

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рейтингове 

агентство "Стандарт-Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37413337 

Місцезнаходження 04071, Україна, Київ, Верхнiй Вал, буд. 

4-а, лiтера А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

8 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон (044) 383-59-64 

Факс (044) 383-27-50 

Вид діяльності Рейтингове агентство 

Опис Визначення та поновлення рейтингової 

оцiнки Компанiї 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство "Аудиторська 

фiрма" ТИМЛАР-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24741209 

Місцезнаходження 04213, Україна, Київ, Прирiчна,1, кв.52 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1747 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 581-78-55 

Факс (044)  581-78-55 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Складання звiту про контрольованi 

операцiї, формування документацiї по 

трансферному цiноутворюванню   

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14361575 

Місцезнаходження 01004, Україна, Київ, Пушкiнська, 42/4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АЕ №2631888 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 495-22-77 

Факс - 

Вид діяльності Надання депозитарних послуг 

Опис Надання послуг щодо вiдкриття та 

обслуговування рахунку в цiнних 

паперах Депонента, проведення 

депозитарних операцiй з рахунком 

Депонента. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське об'єднання "Гвоздiй та 

Оберкович" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40575421 

Місцезнаходження 01021, Україна, Київ,  Iнститутська, 

19-Б, офiс 29 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

КВЕД 69.10 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Печерська районна в мiстi Києвi 

державна адмiнiстрацiя 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.06.2016 

Міжміський код та телефон (044) 581-12-20 

Факс (044) 581-12-22 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права (основний) 

Опис надання послуг у сферi права 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське бюро "Юридична фiрма 

"Мазур та Партнери" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39223521 

Місцезнаходження 81134, Україна, Львівська обл., 

Пустомитiвський р-н, Липники, 

ДАЧНА, 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

КВЕД 69.10  

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Пустомитiвська районна державна 

адмiнiстрацiя Львiвської областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.05.2014 

Міжміський код та телефон (032) 241-71-73 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права (основний) 

Опис надання послуг у сферi права 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство "Карпатський 

ведiмiдь" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37073650 

Місцезнаходження 79015, Україна, Львівська обл., Львiв, 

ГЕРОЇВ УПА, 72 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид КВЕД 69.10 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Управлiння державної реєстрацiї 

юридичного департаменту Львiвської 

мiської ради 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.04.2010 

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть телефонних центрiв; 

Дiяльнiсть у сферi права (основний) 

Опис надання послуг у сферi права 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Українська боргова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37535394 

Місцезнаходження 04050, Україна, Київ, МЕЛЬНИКОВА, 

12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

КВЕД 69.10 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Шевченкiвська районна в мiстi Києвi 

державна адмiнiстрацiя 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.07.2017 

Міжміський код та телефон (044)369-33-47 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть телефонних центрiв; 

Дiяльнiсть у сферi права (основний) 

Опис надання послуг у сферi права 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Капля Алiна Степанiвна 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 3267414629 

Місцезнаходження 04116, Україна, Київ, Богдана 

Гаврилишина 7, оф. 414 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

КС №6115/10 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Рада адвокатiв Київської областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.07.2017 

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Адвокатська дiяльнiсть 

Опис надання послуг у сферi права 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Бацокiн Сергiй Вiкторович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39394259 

Місцезнаходження 73000, Україна, Херсонська обл., 

Херсон, МИРУ, 35, квартира 23 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид КВЕД 69.10 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Херсонська мiська рада Херсонської 

областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.04.2010 

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть телефонних центрiв; 

Дiяльнiсть у сферi права (основний) 

Опис надання послуг у сферi права 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ПКФ Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277 

Місцезнаходження 01030, Україна, Київ, ВУЛИЦЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 

будинок 52 ЛIТ.Б, 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

355/4 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.02.2018 

Міжміський код та телефон (044)5012531 

Факс (044)5012531 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Послуги з аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi Компанiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ВIНДЕКСГРУП" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39549985 

Місцезнаходження 07406, Україна, Київська обл., 

Броварський р-н, Бровари, бульвар 

Незалежностi, 16, офiс 809 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

КВЕД 69.10 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Броварська районна державна 

адмiнiстрацiя Київської областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2014 

Міжміський код та телефон (044)3629883 

Факс (044)3629883 

Вид діяльності Дiяльнiсть агентств зi стягування 

платежiв; Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Комплекснi послуги по стягненню 

заборгованостi з фiзичних та 

юридичних осiб. Основний напрямок: 

реалiзацiя регресних/суброгацiйних 

вимог страхових компанiй, що включає 

3 етапи: досудове врегулювання, судове 

провадження, виконавче провадження. 



 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 24175269 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 664 

Адреса, телефон: 04050 мiсто Київ, Глибочицька, 44, (044) 207-72-72 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 11 685 18 289 

    первісна вартість 1001 21 209 32 067 

    накопичена амортизація 1002 ( 9 524 ) ( 13 778 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 22 556 26 726 

    первісна вартість 1011 51 247 59 360 

    знос 1012 ( 28 691 ) ( 32 634 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 17 524 

    інші фінансові інвестиції 1035 39 317 56 899 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 2 030 3 649 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 99 430 97 723 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 197 248 250 541 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 372 266 471 351 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 582 1 390 

Виробничі запаси 1101 1 582 1 390 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 4 764 247 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 053 1 862 

    з бюджетом 1135 337 446 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 4 12 

    з нарахованих доходів 1140 9 697 6 396 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 661 1 120 

Поточні фінансові інвестиції 1160 226 028 430 532 

Гроші та їх еквіваленти 1165 250 609 111 971 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 250 609 111 971 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 212 162 285 467 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 136 747 201 239 

    резервах незароблених премій 1183 75 414 84 228 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 707 893 839 431 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 080 159 1 310 782 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 129 964 129 964 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2 467 3 073 

Додатковий капітал 1410 529 608 529 608 

Емісійний дохід 1411 529 570 529 570 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 174 1 174 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -454 160 -371 901 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 739 2 721 



Усього за розділом I 1495 209 792 294 639 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 1 517 8 867 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 611 655 696 012 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 319 670 403 581 

    резерв незароблених премій 1533 291 985 292 431 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 613 172 704 879 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 836 469 

    товари, роботи, послуги 1615 3 560 5 971 

    розрахунками з бюджетом 1620 5 817 6 512 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 5 817 6 502 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 24 140 

    одержаними авансами 1635 21 004 33 494 

    розрахунками з учасниками 1640 169 169 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 200 510 230 010 

Поточні забезпечення 1660 24 596 33 080 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 679 1 419 

Усього за розділом IІІ 1695 257 195 311 264 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 080 159 1 310 782 

 

Керівник    Грицута Дмитро Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Тетяна Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 24175269 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 607 174 563 261 

Премії підписані, валова сума 2011 823 700 875 381 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 224 893 ) ( 293 509 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 446 87 680 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 8 813 69 069 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 180 487 ) ( 145 877 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 221 303 ) ( 199 180 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 205 384 218 204 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 400 -61 774 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 32 638 -34 995 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -33 037 -26 779 

Інші операційні доходи 2120 101 926 79 860 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 50 200 ) ( 47 596 ) 

Витрати на збут 2150 ( 217 502 ) ( 236 946 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 3 441 ) ( 20 047 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 36 567 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 68 299 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 71 936 85 950 

Інші доходи 2240 227 114 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 003 ) ( 77 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 328 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 137 ) ( 228 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 107 262 17 460 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -23 021 -24 379 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 84 241 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 6 919 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 738 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 738 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 133 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 605 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 84 846 -6 919 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 5 412 7 187 

Витрати на оплату праці 2505 90 783 67 234 

Відрахування на соціальні заходи 2510 18 848 14 170 

Амортизація 2515 10 522 7 288 

Інші операційні витрати 2520 326 066 354 586 

Разом 2550 451 631 450 465 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Грицута Дмитро Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Тетяна Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 24175269 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

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

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 725 626 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 11 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 973 395 

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

Надходження від операційної оренди 3040 811 1 179 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 838 948 876 806 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 79 832 148 960 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 312 241 ) ( 348 581 ) 

Праці 3105 ( 73 649 ) ( 54 628 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 18 863 ) ( 14 175 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 42 786 ) ( 39 539 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 24 097 ) ( 25 092 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 300 ) ( 645 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 18 389 ) ( 13 802 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 257 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 100 983 ) ( 157 569 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 317 012 ) ( 297 670 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 185 ) ( 264 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 55 313 115 551 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 111 697 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 17 622 12 047 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 222 971 20 013 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 139 790 ) ( 119 446 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 8 294 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 321 535 ) ( 143 920 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -220 621 -238 903 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 66 062 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 50 624 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 837 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 115 849 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -165 308 -7 503 

Залишок коштів на початок року 3405 250 609 270 983 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 26 670 -12 871 

Залишок коштів на кінець року 3415 111 971 250 609 

 

Керівник    Грицута Дмитро Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Тетяна Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 24175269 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 129 964 2 467 530 346 1 174 -454 159 0 0 209 792 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 129 964 2 467 530 346 1 174 -454 159 0 0 209 792 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 84 241 0 0 84 241 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 606 0 0 0 0 0 606 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 606 0 0 0 0 0 606 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 1 983 0 -1 983 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 606 1 983 0 82 258 0 0 84 847 

Залишок на кінець року  4300 129 964 3 073 532 329 1 174 -371 901 0 0 294 639 

Примітки: Страхова компанiя подає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

У пакетi звiтностi електронної системи ЕмконЗвiт фiнансова звiтнiсть представлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв, тому надана в електронному 

виглядi Форма 4 (Звiт про власний капiтал") має деякi невiдповiдностi через вiдсутнiсть стовпчику "Iншi резерви".  

Рiзниця становить 738 тис. грн., яка i складає суму резерву коливагь збитковостi за минулий перiод. 

У  ряд.4290 гр.5 та гр.7 вказано рiзницю суми iнших резервiв на початок та кiнець звiтного перiоду, вiдповiдно  <1 983> та <-1 983> завдяки чому ряд 

4300 гр. 5 <532 329>  вiдрiзняється вiд значення  ряд.1410 гр.4 Ф.№1 <529 608> на суму резерву коливань збитковостi, а саме - 2 721 тис. грн. 

 

 



Керівник    Грицута Дмитро Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Тетяна Анатолiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

1. Загальнi вiдомостi 

Повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП", скорочена назва Товариства - 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП". 

Юридична (фактична) адреса ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП": 04050, 

Україна, м. Київ, вул. Глибочицька, 44. 

У структурi ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" є двадцять п'ять  Обласних 

Дирекцiй (далi - РП). Бухгалтерський та податковий облiк в Товариствi ведуться централiзовано 

Головним офiсом у розрiзi кожного РП. 

№ Пiдроздiл Мiсце знаходження 

1 Вiнницька обласна дирекцiя 21007, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Винниченка, 

буд.7 

2 Волинська обласна дирекцiя 43010, Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Волi, буд.50 

3 Днiпропетровська обласна дирекцiя 49038, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. 

Старокозацька, буд.8 

4 Донецька обласна дирекцiя 85200, Донецька обл., м. Торецьк, вул. Маяковського, буд.26 

5 Житомирська обласна дирекцiя 10001, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Київська, 

буд.81 

6 Закарпатська обласна дирекцiя 88018, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Минайська, 

буд.8 

7 Запорiзька обласна дирекцiя 69001, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, б. Шевченка, 

буд.20/вул. Возз'єднання України, буд.25 

8 Iвано-Франкiвська обласна дирекцiя 76018, Iвано-Франкiвська обл., м. 

Iвано-Франкiвськ, вул. 2000 рiччя Рiздва Христового, буд.4 

9 Київська мiська дирекцiя 03124 м. Київ, проспект  Комарова, буд.26 

1- Київська обласна дирекцiя 01023, Київська обл., м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 

буд.12 

11 Кiровоградська обласна дирекцiя 25006, м. Кропiвницький, вул. Шевченко, буд.38 

12 Луганська обласна дирекцiя 92700, Луганська обл., Старобiльський р-н м. 

Старобiльськ, вул. Трудова, буд.18 

13 Львiвська обласна дирекцiя 79058, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Ставова, буд.7-В 

14 Миколаївська обласна дирекцiя 54020, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр0т 

Центральний, буд.166 

15 Одеська обласна дирекцiя 65045, Одеська обл., м. Одеса, вул.  Єврейська, 54 

16 Полтавська обласна дирекцiя 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборностi, 

буд.66, оф.104  

17 Рiвненська обласна дирекцiя 33023, Рiвненська обл., м. Рiвне, вул. Грушевського, 

буд.32 

18 Сумська обласна дирекцiя 40021, Сумська обл., м. Суми, вул. Малиновського, буд.12 

19 Тернопiльська обласна дирекцiя 46001, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Руська, 

буд.24 

2- Харкiвська обласна дирекцiя 61045, Харкiвська обл., м.Харкiв, пров. Отакара 

Яроша, буд.12-а 

21 Херсонська обласна дирекцiя 73003, м. Херсон, вул. Богородицька, буд. 17 

22 Хмельницька обласна дирекцiя 29001, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. 

Свободи, 27 

23 Черкаська обласна дирекцiя 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Благовiсна, буд.176 



24 Чернiвецька обласна дирекцiя 58029, Чернiвецька обл., м. Чернiвцi, вул. Головна, 

227-А 

25 Чернiгiвська обласна дирекцiя 14000, Чернiгiвська обл., м. Чернiгiв, вул. 

Мстиславська, буд.28А 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" (Товариство) у звiтному перiодi свою 

дiяльнiсть здiйснювало на пiдставi лiцензiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг: 

№ Вид лiцензiї Номер Термiн дiї 

1 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] АВ № 

483124 безстроковий 

2 страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю 

(видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно 

здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час 

транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв  АВ № 

483125   безстроковий 

3 страхування спортсменiв вищих категорiй АВ № 483126    безстроковий 

4 страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 

кредиту) АВ № 483127 безстроковий 

5 особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ № 483128

 безстроковий 

6 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ № 483129

 безстроковий 

7 страхування вiд нещасних випадкiв АВ № 483130 безстроковий 

8 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ № 483131 безстроковий 

9 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ № 483132 безстроковий 

1- страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)] АВ № 483133 безстроковий 

11 страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам  АВ № 483134

 безстроковий 

12 авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АВ № 483135 безстроковий 

13 страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АВ № 483136 

 безстроковий 

14 страхування медичних витрат АВ № 483137  безстроковий 

15 страхування судових витрат АВ № 483138 безстроковий 

16 страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) АВ № 483139 безстроковий 

17 страхування iнвестицiй АВ № 483140 безстроковий 

18 страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ № 483141 безстроковий 

19 страхування повiтряного транспорту АВ № 483142 безстроковий 

2- страхування фiнансових ризикiв АВ № 483143  безстроковий 

21 страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 

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

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

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АВ № 483144 безстроковий 

22 страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 

iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 



внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АВ № 483146 безстроковий 

23 страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ № 483147 безстроковий 

24 особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах  i 

органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних дружин (команд)АВ № 483148 безстроковий 

25 страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ № 483149 безстроковий 

26 страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АВ № 483151

 безстроковий 

27 страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних 

засобiв АГ № 569230 безстроковий 

28 медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АД № 039977 

 безстроковий 

29 страхування здоров'я на випадок хвороби  АД № 039978  безстроковий 

3- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування  АД № 039979  безстроковий 

31 страхування дiяльностi у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного нотарiуса Розпорядження  2809  безстроковий 

32 страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю 

(видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно 

здоров'ю людини,          власностi та навколишньому природному середовищу пiд час 

транскордонного перевезення та утилiзацiї  

(видалення) небезпечних вiдходiв 

 АВ № 299378 безстроковий 

 

Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2019 рiк становила 637 осiб (за 2018 рiк - 614 осiб). 

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не володiє частками в статутному капiталi iнших 

юридичних осiб, а також не має дочiрнiх пiдприємств. 

 

 Операцiйне середовище, ризики  та економiчнi умови в Українi. 

2. Органи управлiння Товариства 

Органи Управлiння Товариства: 

 

В ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" згiдно iз Законом України "Про 

акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 5140VI та Статуту Товариства 

(затвердженого Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС 

ГРУП" (протокол № 2-2019 вiд 22 квiтня 2019 р., Державна реєстрацiя змiн до установчих 

документiв вiд 22.04.2019 унiкальний номер (код) 455839808489), у звiтному перiодi дiяли 

наступнi органи управлiнняЗагальнi Збори Товариства; 

- Наглядова рада Товариства; 

- Правлiння Товариства; 

- Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзор). 

Вищим органом Товариства є Загальнi Збори. Порядок дiяльностi Загальних Зборiв Товариства 

визначається Статутом Товариства та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.  

Наглядова рада Товариства - колегiальний орган, що представляє iнтереси акцiонерiв у перiод 

мiж проведенням Загальних Зборiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства, приймає рiшення, а також 

контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. 

Колегiальним виконавчим органом Товариства є Правлiння, який здiйснює керiвництво 



поточною дiяльнiстю Товариства. Порядок формування та дiяльнiсть Правлiння визначається 

Статутом Товариства та Положенням про Правлiння Товариства. 

У рамках звiтного перiоду, у перiод з 01.01.2019 по 31.12.2019 у Товариствi дiяло Правлiння у 

наступному персональному складi: 

  Грицута Дмитро Олексiйович - Голова Правлiння (затверджено рiшенням Правлiння, 

протокол № 302012 вiд 27.03.2012); 

  Iльюшин Олег Олександрович - член Правлiння (затверджено рiшенням Правлiння, 

протокол №1802011 вiд 29.12.2011р.); 

  Бордюг I.В. 0 член Правлiння (згiдно з протоколом засiдання Наглядової ради № 1402017 

вiд 27.11.2017 р. обрано Членом Правлiння - Заступником Голови Правлiння з фiнансiв з 

01.12.2017 р. до 22.09.2020 р.);  

 

Органом контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя, 

дiюча на пiдставi Статуту Товариства.  

У рамках звiтного року, у перiод з 01.01.2019 по 03.10.2019 у Товариствi дiяла Ревiзiйна комiсiя 

у наступному персональному складi: 

 

З 01.01.2019 по 22.04.2019 дiяла Ревiзiйна комiсiя у наступному персональному складi: 

Ервiн Назаров -голова Ревiзiйної комiсiї (затверджено Протоколом Загальних Зборiв Акцiонерiв 

№302018 вiд 03.10.2018 р); 

Фiнюк Олексiй Володимирович - член Ревiзiйної комiсiї (затверджено Протоколом Загальних 

Зборiв Акцiонерiв №302018 вiд 03.10.2018 р);); 

Iндутна Катерина Iванiвна - член Ревiзiйної комiсiї (затверджено Протоколом Загальних Зборiв 

Акцiонерiв №302018 вiд 03.10.2018 р). 

 

З 22.04.2019 по 31.12.2019р. дiяла Ревiзiйна комiсiя у наступному персональному складi: 

Ян Богутин  - голова Ревiзiйної комiсiї (затверджено Протоколом Загальних Зборiв Акцiонерiв 

№2-2019  вiд 22.04.2019 р); 

Андрей Пламадеала - член Ревiзiйної комiсiї (затверджено Протоколом Загальних Зборiв 

Акцiонерiв №2-2019  вiд 22.04.2019 р). 

 

 

 2.1 Вiдомостi про Управлiнський персонал Товариства станом на 31.12.2019: 

 

 

Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада Пiдроздiл 

Грицута Дмитро Олексiйович Голова Правлiння Адмiнiстрацiя 

Бордюг Iрина Вiкторiвна Заступник Голови Правлiння (з фiнансiв) Адмiнiстрацiя 

Iльюшин Олег Олександрович Заступник Голови Правлiння  Адмiнiстрацiя 

 

 

 

 

2.2 Пов'язанi особи 

 

 

№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.I.Б. фiзичної особи учасника (засновника, 

акцiонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, 

акцiонером)* Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником 

(засновником, акцiонером) Мiсцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником 

(засновником, акцiонером) Частка в статутному капiталi юридичної особи, яка контролюється 



учасником (засновником, акцiонером), % 

1 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Акцiонерне  

Товариство 

 "ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе")Номер запису в Торговому 

реєстрi FN471339x ATBIH GmbH (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕйТiБiАйЕЙч")

 Австрiя, 3100, мiсто Вiдень, Шоттерiнг, 30 100 

2 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Акцiонерне товариство 

"ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе") 30434963 ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КНЯЖА ЛАЙФ ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" Україна, 

04050, мiсто Київ, вул. Глибочицька, буд. 44 97,7970 

3 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Акцiонерне товариство 

"ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе") 33945385 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АСИСТАНСЬКА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКА 

СЛУЖБА ДОПОМОГИ" Україна, 03038, мiсто Київ, вул. Iвана Федорова, буд. 32-А 100 

 

 

4 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Акцiонерне товариство 

"ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе") 30859524 ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

ГРУПА" Україна, 03038, мiсто Київ, вул. Iвана Федорова, буд. 32-А 100 

5 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Акцiонерне товариство 

"ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе") 37816513 ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" Україна, 03038, мiсто 

Київ, вул. Iвана Федорова, буд. 32-А 100 

6 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Акцiонерне товариство 

"ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе") 20448234 Товариство з 

додатковою вiдповiдальнiстю "Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Глобус"

 Україна, 01010, мiсто Київ, провулок Бутишев, буд.21/17, офiс 2 98,40 

3. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

Заява про вiдповiднiсть 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), виданих Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). При 

пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi управлiнський персонал Товариства ?рунтувався на своїх 

кращих знаннях i розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, 

фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. 

 

Основа облiку 

Товариство веде бухгалтерський облiк i складає свою обов'язкову фiнансову звiтнiсть у 

вiдповiдностi з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть 

пiдготовлена на пiдставi даних бухгалтерського облiку.  

Функцiональна валюта i валюта подання фiнансової звiтностi 

Функцiональною валютою Товариство є нацiональна валюта України - гривня. Операцiї в iнших 

валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. 

Валюта подання - гривня, яка округлюється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. 

Станом на 31 грудня вiдповiдного року основнi курси обмiну, що застосовувались для 

перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 

31 грудня 2019р., грн.   31 грудня 2018р., грн.  

1 долар США 23,6862 27,6882 28,0672 

1 євро 26,4220 31,7141 33.4954 

Середнiй за 2019р., грн.   Середнiй за 2018р., грн.  

1 долар США 25,84,55 27,2005 26,5966 



1 євро 28,9518 32,1429 30,0042 

 

Основа складання фiнансової звiтностi 

Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено вiдповiдно до принципу iсторичної вартостi, за 

винятком облiку основних засобiв, що облiковуються за справедливою вартiстю та  портфелю 

фiнансових iнвестицiй у борговi цiннi папери (ОВГЗ), якi придбанi пiсля 01 жовтня 2019 року та 

облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi iншого 

сукупного доходу. 

 Iсторична вартiсть, як правило, базується на справедливiй вартостi винагороди, що передається 

вiд придбання активiв. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва припущень та оцiнок, якi впливають на 

звiтнi суми активiв та зобов'язань та розкриття iнформацiї про непередбаченi зобов'язання, а 

також доходи та витрати, визнанi у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод. Через властиву таким 

оцiнкам невизначенiсть, фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах, можуть 

вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Найбiльш критичнi припущення та оцiнки, використанi пiд час 

пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, розкрито в примiтцi 4. 

Припущення щодо безперервностi дiяльностi 

Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено на основi принципу безперервностi дiяльностi, що 

передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi поточної операцiйної дiяльностi. 

Формуючи таке професiйне судження, керiвництво врахувало фiнансовий стан Товариства, свої 

iснуючi намiри, постiйну фiнансову пiдтримку з боку материнської компанiї, заплановану в 

бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та доступ до фiнансових ресурсiв, а також 

проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть 

Товариства 

 

4. Розкриття iнформацiї про облiкову полiтику товариства  

Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової 

звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, 

поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше.  

Форми звiтiв рiчної фiнансової звiтностi складенi у вiдповiдностi до вимог Положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку 1, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 

73 вiд 7 лютого 2013 року у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства 

фiнансiв України. Данi форми звiтiв базуються на принципах Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, але мають певний перелiк особливостей у частинi обов'язкового змiсту та 

формату звiтностi, який не може бути вiдкоригований з урахуванням особливостей 

господарської дiяльностi суб'єкта господарювання, а саме: фiнансова звiтнiсть має вичерпаний, 

унiфiкований перелiк статей, якi мають бути заповненi усiма компанiями, якi формують 

фiнансову звiтнiсть. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за виключенням 

будiвель, якi вiдображенi за переоцiненою вартiстю.  

Функцiональною валютою та валютою подання рiчної фiнансової звiтностi Товариства є 

українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти, 

вважаються операцiями в iноземних валютах. 

Звiтним перiодом Товариства для складання фiнансової звiтностi вважається календарний рiк, 

промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть складається щоквартально наростаючим пiдсумком з 

початку звiтного року. 

Ця рiчна фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень ("тис. грн."), а всi суми 

округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. 

У цiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi дотримано тих самих облiкових полiтик i методiв обчислення, 

як i в останнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi, окрiм описаних нижче змiн, пов'язаних з 

запровадженням нових МСФЗ та змiн до дiючих МСФЗ, якi стали обов'язковими для 



застосування з 1 сiчня 2019 року.  

Слiд зазначити, що вiдповiдно до Полiтики групи VIG, враховуючи поправку до МСФЗ 4 

"Страховi контракти" , перше прийняття  МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" вiдкладене до 01 

сiчня 2021р. 

 Дана фiнансова звiтнiсть є iндивiдуальною фiнансовою звiтнiстю, оскiльки Товариство не має 

iнвестицiй до дочiрнiх пiдприємств, з якими б мала складати консолiдовану звiтнiсть та була 

пiдготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi, про що свiдчить збiльшення активiв та погашення зобов'язань в ходi 

звичайної господарської дiяльностi 

          

Облiкова полiтика ПрАТ "УСК"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" (далi - Облiкова 

полiтика) визначає єдинi методологiчнi основи органiзацiї ведення бухгалтерського облiку 

Товариства та сформована у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, згiдно з 

положеннями Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). 

Облiкова полiтика ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" характеризувалася 

наступними загальними принципами: 

Принцип господарської одиницi - Товариство є вiдокремленою господарською одиницею 

(юридичною особою). 

Принцип безперервностi - оцiнка активiв Товариства здiйснюється, виходячи з припущення, що 

її дiяльнiсть триватиме у неосяжному майбутньому i у неї вiдсутнi намiри i необхiднiсть 

лiквiдацiї. Якщо Товариство планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це має 

вiдображатися у фiнансових звiтах. 

Принцип грошового вимiру - Товариство здiйснює вимiрювання та узагальнення всiх операцiй у 

фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi - гривнi. 

Принцип перiодичностi - облiковий перiод в Товариствi є календарний рiк з 1 сiчня по 31 

грудня. Промiжним облiковим перiодом є поквартальнi перiоди, за якi також складається 

звiтнiсть i виявляються фiнансовi результати. 

Принцип послiдовностi - облiкова полiтика Товариства, принциповi правила бухгалтерського 

облiку не змiнюються (за виключенням випадкiв, якi випливають зi змiн у законодавчiй та 

нормативно-правовiй базi), що забезпечує можливiсть порiвняння показникiв фiнансових звiтiв 

рiзних звiтних перiодiв 

Принцип iсторичної (фактичної) собiвартостi - активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за 

винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватись у разi змiни офiцiйного валютного 

курсу на звiтну дату. 

Принцип фактичної реалiзацiї - застосовується для визначення суми, яка визнана як виручка 

пiсля реалiзацiї продукцiї. За цим принципом облiк доходу здiйснюється за допомогою методу 

нарахування, тобто вiдразу пiсля надання послуг та пред'явлення рахунка покупцевi. 

Принцип вiдповiдностi - прибутки i витрати вiдображаються у бухгалтерському облiку в тому 

перiодi, до якого вони вiдносяться, та доходи звiтного перiоду спiвставленi з витратами, що були 

здiйсненi для отримання цих доходiв. 

Принцип повного розкриття - всi операцiї зареєстрованi на рахунках бухгалтерського облiку без 

будь-яких виняткiв; фiнансова звiтнiсть мiстить всю релевантну iнформацiю про фiнансовий 

стан та результати дiяльностi Товариства. 

Принцип двосторонньої тотожностi - загальнi обсяги вимог iнших Компанiй до активiв 

Товариства не перебiльшують обсяги активiв Товариства, тобто Активи=Пасиви. 

Принцип суттєвостi - бухгалтерський облiк вiдображає всi важливi, суттєвi подiї, господарськi 

операцiї. 

Принцип консерватизму - Товариство уникає недооцiнки зобов'язань та витрат, а також оцiнки 

активiв i доходiв. У зв'язку з цим потенцiйнi збитки (знецiнення активiв, можливi зобов'язання) 

списуються на фiнансовi результати в момент отримання iнформацiї про їхню можливiсть, а 

доходи вiдображаються в облiку тiльки за наявностi впевненостi в їхньому отриманнi. 



Безперервний бухгалтерськiй облiк у ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

ведеться Департаментом облiку та звiтностi, який очолює керiвник Департаменту - Головний 

бухгалтер. Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться iз застосуванням програмного 

забезпечення 1С:Пiдприємство 8.3. 

 

Нематерiальнi активи 

Облiк нематерiальних активiв ведеться централiзовано в Головному офiсi Товариства. 

Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Строки корисного 

використання нематерiальних активiв в бухгалтерському та податковому облiку наведено у 

таблицi: 

 

"  Найменування групи нематерiальних активiв Очiкуваний термiн корисного 

використання 

1 Права користування майном  

 Право користування земельною дiлянкою, право користування будинками, право на 

оренду примiщення Термiн користування 

2 Права на знаки для товарiв та послуг  

 Товарнi знаки, торговi знаки, фiрмовi найменування 20 рокiв 

3 Права на об'єкти промислової власностi  

 Ноу-хау 10 рокiв 

 Захист вiд недобросовiсної конкуренцiї 20 рокiв 

4 Авторськi та сумiжнi з ними права  

 Програмне забезпечення стандартне 4 роки 

 Програмне забезпечення спецiальне (бухгалтерськi програми, страховi системи i т.п.)

 10 рокiв 

5 Iншi нематерiальнi активи  

 Права на здiйснення дiяльностi (лiцензiї) Термiн, на який видана лiцензiя* 

 Iншi нематерiальнi активи 20 рокiв 

*Якщо лiцензiя безстрокова, або термiн не зазначено, то вона не амортизується 

 

Лiквiдацiйна вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї 

приймається за нуль. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не 

пiдлягають амортизацiї, що вiдповiдає вимогам п. 107 МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

 

Основнi засоби 

Облiк основних засобiв ведеться централiзовано в Головному офiсi у розрiзi кожного РП.  

Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 "Основнi засоби". 

Первiсною вартiстю основних засобiв, придбаних за оплату, признається сума фактичних затрат 

на придбання, спорудження та виготовлення таких засобiв, включаючи суму податку на додану 

вартiсть. 

Для нарахування амортизацiї Товариство застосовує норми та методи нарахування амортизацiї 

основних засобiв, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. 

Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус 

будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Основнi засоби амортизують прямолiнiйним методом. Ставки амортизацiї визначаються 

виходячи зi строку економiчної корисностi, що вiдповiдає строку очiкуваного корисного 

використання активу. Очiкуванi строки корисного використання активiв Товариства наведено у 

таблицi: 

 



 

№ групи Найменування групи основних засобiв Очiкуваний термiн використання  

I Будiвлi та споруди  

 Будiвлi 30 рокiв 

 Споруди 22,5 рокiв 

 Передавальнi пристрої 10 рокiв 

II Машини та обладнання  

 Комп'ютерна технiка, принтери, копiювальна та розмножувальна технiка 5 рокiв 

 Мобiльнi телефони, телефоннi апарати, телефакси, модеми 5 рокiв 

III Транспортнi засоби  

 Транспортнi засоби новi 10 рокiв 

 Транспортнi засоби, що були у використаннi 10 рокiв 

IV Iнструменти, прилади та iнвентар(меблi)  

 Холодильники та морозильнi камери 5 рокiв 

 Телевiзори, вiдеомагнiтофони, вiдеокамери, магнiтоли, музичнi центри, радiомiкрофони

 5 рокiв 

 Електроприлади, електроiнструменти 5 рокiв 

 Касовi апарати 5 рокiв 

 Кондицiонери 10 рокiв 

 Офiснi меблi 6 рокiв 

V Iншi основнi засоби  

 Вагон0контейнер, Вагон0модуль, Будинок0контейнер 12 рокiв 

 Iншi основнi засоби 12 рокiв 

 

Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, у якому об'єкт основних засобiв став придатним 

для корисного використання. Вiдповiдно до МСФО 16 "Основнi засоби" ремонт або будь-яке 

технiчне обслуговування активу не вiдмiняє необхiдностi амортизацiї такого основного засобу. 

До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних 

засобiв, вартiсна оцiнка яких не перевищує 6000 грн. Аналiтичний облiк малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв ведеться щодо кожного об'єкта цих активiв. 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв незалежно вiд 

очiкуваного строку використання нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в 

розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Нарахування амортизацiї вартостi землi i незавершених 

капiтальних iнвестицiй не здiйснюється. 

 

Запаси 

У бухгалтерському облiку матерiальнi цiнностi оприбутковуються за фактичними цiнами 

придбання, тобто за первiсною вартiстю, з урахуванням витрат на транспортування вiд 

постачальника, податки, збори та iншi обов'язковi платежi. 

Запаси, що згiдно з рiшенням iнвентаризацiйної комiсiї не принесуть Товариству економiчних 

вигод у майбутньому, визнаються нелiквiдними, та списуються в бухгалтерському облiку. 

Запаси господарських матерiалiв враховуються в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю 

i переоцiнцi не пiдлягають. 

У Товариствi запаси вiдпускаються в експлуатацiю або при iншому вибуттi методом 

"середньозваженої вартостi", який вiдповiдає вимогам МСБО 2 "Запаси". 

Товариством використовуються: 

   бланки, необхiднi для надання послуг зi страхування (страховi полiси тощо); 

  бланки суворого облiку, необхiднi для господарських операцiй (трудовi книжки та 

вкладишi до них, лiцензiї тощо). 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 



 

Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму 

готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi 

кошти та їх еквiваленти включають залишки на рахунках в банках, якi не є обмеженими для 

використання та всi розмiщення коштiв на депозитних рахункiв банкiв з первiсним строком 

погашення не бiльше трьох мiсяцiв. Кошти, щодо яких iснують обмеження стосовно їх 

використання протягом перiоду, який перевищує три мiсяцi, з моменту надання, виключаються з 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за 

амортизованою вартiстю. 

 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає 

стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та 

реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою 

розрахунку. 

Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 

результат, спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти 

спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. 

Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. 

Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує 

рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi 

поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або 

методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. 

Фiнансовi активи 

Класифiкацiя та оцiнка 

Фiнансовi активи при первiсному визнаннi класифiкуються як такi, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю або справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,. 

Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть 

страхувальникiв, фiнансовi iнвестицiї у борговi цiннi папери та кошти у централiзованих 

резервних фондах (Моторно-транспортного бюро України) 

Перекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється лише при змiнi вiдповiдної бiзнес - моделi 

управлiння фiнансовими активами. 

Мета бiзнес - моделi є незмiнною при нечастих операцiях з продажу: в разi зростання 

кредитного ризику за активами та/або якi обумовленi неочiкуваним виникненням потреб у 

фiнансуваннi та/або для задоволення потреб Товариства у лiквiдностi. 

Змiна бiзнес - моделi з управлiння фiнансовими активами може здiйснюватися лише внаслiдок 

зовнiшнiх або внутрiшнiх змiн, якi повиннi бути значними для дiяльностi Товариства й бути 

явними для зовнiшнiх сторiн.  

 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю в подальшому оцiнюються 

застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Товариство застосовує вимоги щодо зменшення 

корисностi для визнання та оцiнки резерву пiд збитки за вказаними фiнансовими активами з 

вiдображенням результатiв у складi доходiв та витрат звiтного перiоду.  

У Товариства до фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

вiдносяться торгова та iнша дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти, частково iнвестицiї в 

борговi цiннi папери та кошти розмiщенi у централiзованих резервних фондах. 

Борговi фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд 

У Товариства до  фiнансових  активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд належать ОВГЗ, якi придбанi з метою або їх утримання до погашення або 



продажу в разi необхiдностi. 

Депозитнi кошти, кошти, розмiщенi в централiзованих резервах та дебiторська заборгованiсть 

" Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, 

якi мають фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, 

класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть 

оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за 

вирахуванням збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу 

ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли 

визнання процентiв не буде суттєвим.  

 

Iншi фiнансовi зобов'язання, включають кредити та позики, торговельну та iншу кредиторську 

заборгованiсть, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю. Iншi фiнансовi зобов'язання 

згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки 

вiдсотка. 

" Грошовi потоки, пов'язанi з усiма короткостроковими фiнансовими активами та 

довгостроковими фiнансовими активами, якi є несуттєвими за вартiстю, не дисконтуються, 

оскiльки вплив дисконтування є несуттєвим. Фiнансовi активи, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю вiдображаються за вартiстю, визначеною при первiсному визнаннi 

у випадках, коли вiдхилення вiд амортизованої вартостi є несуттєвими. Усi рiзницi, що 

виникають мiж облiковою вартiстю та амортизованою вартiстю (дисконти, премiї) 

вiдображаються у складi витрат/доходiв в перiодi погашення таких активiв. 

"  

Припинення визнання фiнансових активiв i модифiкацiя договору 

Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи коли: 

" спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки; або  

" передачi або вiдмови вiд договiрних прав на одержання грошових потокiв вiд 

фiнансового активу; 

" передача всiх ризикiв та вигiд вiд володiння фiнансовим активом. 

При припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю (визначеною на 

дату припинення визнання) та одержаною компенсацiєю (включаючи всi одержанi новi активи 

мiнус усi прийнятi новi зобов'язання) визнається у складi збитку або прибутку звiтного перiоду. 

 

Фiнансовi зобов'язання 

Класифiкацiя та оцiнка 

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються за такими категорiями: 

" фiнансової зобов'язання за амортизованою собiвартiстю; 

" фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток; 

" договори фiнансової гарантiї; 

" зобов'язання з надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової. 

Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Всi фiнансовi 

зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю.  

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають кредиторську заборгованiсть перед 

постачальниками, заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, зобов'язання з оренди. З метою 

аналiзу ризикiв страховi резерви збиткiв або належних виплат долучаються до фiнансових 

зобовьязань. 

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їхньої класифiкацiї наступним чином: 

o Торговельна та кредиторська заборгованiсть перед страхувальниками. 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть первiсно визнаються за справедливою 

вартiстю, а в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу 

ефективної вiдсоткової ставки. 



o Зобов'язання за орендою 

Пiсля первiсного визнання зобов'язання  згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Доходи та витрати, пов'язанi з 

фiнансовими зобов'язаннями, визнаються у звiтi про прибутки та збитки пiсля припинення 

визнання, а також шляхом нарахування амортизацiї за методом ефективної вiдсоткової ставки. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-якого дисконту або премiї, 

отриманих пiд час придбання, та комiсiї або витрат, якi є невiд'ємною частиною методу 

ефективної вiдсоткової ставки. Амортизацiя ефективної вiдсоткової ставки включається до 

фiнансових витрат у складi прибутку або збитку.  

 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання заборгованостi, 

визначеної в договорi, або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання. 

При припиненнi визнання фiнансового зобов'язання рiзниця мiж балансовою вартiстю 

фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), погашеного або переданого 

iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю, включаючи будь-якi переданi негрошовi активи та 

прийнятi зобов'язання, визнається у прибутку чи збитку звiтного перiоду.  

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого 

зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання 

вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про 

фiнансовi результати. 

Знецiнення фiнансових iнструментiв 

Для фiнансових активiв, якi вiдображено за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх 

потокiв грошових коштiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка для даного 

фiнансового активу.  

Дебiторська заборгованiсть зi страхування 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визнається на дату початку 

дiї договорiв страхування (перестрахування) та є заборгованiстю страхувальникiв 

(перестрахувальникiв) зi сплати страхових премiй вiдповiдно до договору на звiтну дату. 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визначається по кожному 

договору страхування (перестрахування). 

Дебiторська заборгованiсть перестраховикiв за виплатами страхового вiдшкодування визнається 

в момент визнання кредиторської заборгованостi Товариства за виплатами страхового 

вiдшкодування та оцiнюється вiдповiдно до умов договору перестрахування. 

Дебiторська заборгованiсть iз комiсiйної винагороди, яка пiдлягає сплатi перестраховиками, 

визнається на дату акту виконаних робiт. 

Вiдображення дебiторської заборгованостi у облiку здiйснюється за чистою вартiстю, тобто за 

первiсною вартiстю мiнус резерв сумнiвних боргiв. Таким чином, дебiторська заборгованiсть 

вiдображається за справедливою вартiстю до факту визнання значного зменшення корисностi. 

Амортизацiя визнається через фiнансовi результати перiоду. 

            Деякi особливостi заповнення фiнансової звiтностi за 2019 рiк 

Вiдповiдно до МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi: 

Баланс : 

ў код рядка  1125 " Дебiторська заборгованiсть за товари ,роботи, послуги"   вiдображено 

виключно дебiторську заборгованiсть за страховими контрактами вiд 

страхувальникiв/перестрахувальникiв; 

ў код рядка  1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть"  включає в  себе частку 

страхових виплат (вiдшкодувань), компенсованих перестраховиками; 

 



 

 

 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) у статтях: 

 

Iншi операцiйнi доходи (код рядка 2120) та Iншi операцiйнi витрати (код рядка 2180) прибутки 

або збитки , якi виникли вiд групи  подiбних операцiй , а саме операцiї з курсовими рiзницями,  

поданi на нетто0основi.  

Товариство обчислює величину резерву сумнiвних боргiв на основi класифiкацiї дебiторської 

заборгованостi за термiнами її погашення. На пiдставi минулого досвiду Товариство прогнозує 

майбутнi втрати на сумнiвну заборгованiсть залежно вiд строкiв її непогашення: 

  строк сплати якої не настав   - 0% 

   вiд 1 до 30 днiв  - 0% 

  вiд 31 до 60 днiв  - 10% 

  вiд 61 до 90 днiв  - 90% 

  вiд 91 до 180 днiв  - 100% 

  вiд181 до 365 днiв  - 100% 

  бiльше 365 днiв  - 100% 

Формування резерву пiд дебiторську заборгованiсть Товариство здiйснює в повному обсязi 

вiдповiдно до суми фактичної дебiторської заборгованостi та розрахункової суми резерву 

станом на кiнець кожного кварталу. Резерв сумнiвних боргiв використовується на погашення 

безнадiйної заборгованостi пiсля вжиття вiдповiдно до законодавства всiх заходiв iз 

поверненням боргу. 

Згiдно з принципом вiдповiдностi, вiдстроченi аквiзицiйнi витрати класифiкуються як актив та 

вiдображаються на вiдповiдному балансовому рахунку. 

Iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками включає: 

- заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги; 

- заборгованiсть за виданими авансами; 

- заборгованiсть з бюджетом;  

- заборгованiсть з нарахованих доходiв.   

Iнша дебiторська заборгованiсть, що визнається безнадiйною, списується з балансу з 

вiдображенням втрат у складi iнших операцiйних витрат. 

Страховi контракти 

На кожну звiтну дату проводиться перевiрка (тест) адекватностi зобов'язань з метою визначення 

можливої оцiнки грошових коштiв для виконання майбутнiх економiчних зобов'язань. 

У ходi операцiйної дiяльностi Товариство передає страховi ризики. Активи, пов'язанi з 

перестрахуванням являють собою залишки до одержання вiд перестрахувальникiв  сум, що 

пiдлягають вiдшкодуванню вiд перестрахувальникiв, оцiнюються способом, що вiдповiдає 

оцiнцi резерву неурегульованих збиткiв або врегульованих збиткiв, якi пов'язанi з полiсами 

перестрахувальникiв, i вiдповiдають договорам перестрахування. 

Передача угод по перестрахуванню не звiльняє Товариство вiд його зобов'язань перед 

страхувальниками. 

Перевiрка активiв, пов'язаних з перестрахуванням, на предмет знецiнення проводиться на кожну 

звiтну дату або частiше, якщо протягом звiтного перiоду виникають ознаки наявностi 

знецiнення. 

 

Оцiнка справедливої вартостi 

Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана для продажу активу або сплачена за 

передачу зобов'язання в межах транзакцiї, що здiйснюється в звичайному порядку мiж 

учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що продаж активiв 



або передача зобов'язання здiйснюється або на основному ринку для таких активiв чи 

зобов'язань, або - за умов вiдсутностi основного ринку - на найбiльш вигiдному ринку для таких 

активiв та зобов'язань. Товариство повинна мати доступ до основного або найбiльш вигiдного 

ринку. 

Справедлива вартiсть активу або зобов'язання оцiнюється iз застосуванням припущень, якi 

учасники ринку використовуватимуть пiд час визначення цiни активу чи зобов'язання, беручи до 

уваги, що учасники ринку дiють у своїх найкращих економiчних iнтересах. 

Оцiнка справедливої вартостi нефiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку 

генерувати економiчнi вигоди, шляхом використання цього активу щонайкраще й що 

найефективнiше, або в результатi його продажу iншому учаснику ринку, який би 

використовував цей актив щонайкраще й що найефективнiше. 

Товариство застосовує такi методи оцiнки, якi є доречними за обставин, що склалися, i для яких 

доступнi данi, достатнi для оцiнки справедливої вартостi, разом з цим максимально 

використовуючи вiдповiднi спостережуванi вхiднi данi та мiнiмально використовуючи 

неспостережуванi вхiднi данi. 

Усi активи та зобов'язання, чия справедлива вартiсть оцiнюється або розкривається у фiнансовiй 

звiтностi, класифiкується, як описано нижче, в iєрархiї справедливої вартостi на основi вхiдних 

даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для вимiрювання справедливої вартостi в цiлому: 

o Рiвень 1 - Котирування цiн (не коригованi) на активних ринках для iдентичних активiв 

або зобов'язань. 

o Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi - це 

данi, що стосуються нижчої iєрархiї, якi є прямо або опосередковано спостережуваними на 

ринку для певного активу або зобов'язання. 

o Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi - це 

данi, що стосуються нижчої iєрархiї, якi не є спостережуваними на ринку для певного активу чи 

зобов'язання. 

Стосовно активiв та зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй 

основi, Товариство визначає необхiднiсть їхнього переводу мiж рiвнями джерел iєрархiї, 

повторно аналiзуючи класифiкацiю (на основi iстотних даних найнижчого рiвня, якi є iстотними 

для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) в кiнцi кожного звiтного перiоду. 

Оренда 

Товариство як орендар 

Договiр є орендним чи мiстить оренду, якщо вiн передає право контролювати користування 

iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю. 

Як практичний прийом, Товариство вирiшила, за класом базового активу, не розмежовувати 

компоненти що не пов'язанi з орендою та оренди, а натомiсть облiковувати кожний компонент 

оренди та будь-якi пов'язанi з ним компоненти, що не пов'язанi з орендою, як єдиний компонент 

оренди. Товариство облiковує витрати, що компенсують комунальнi платежi, охорону 

орендованих примiщень та iншi подiбнi витрати на утримання окремо, вiд основного договору 

оренди. Зазвичай подiбнi послуги отримуються за ринковими цiнами, вiдповiдно такi витрати 

визнаються в Звiтi про прибутки та збитки в момент їх виникнення. 

Товариство визнає оренднi платежi, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди 

для договорiв оренди якi є короткостроковими (строк оренди до 12 мiсяцiв). Прийнято рiшення 

застосовувати це виключення для всiх видiв базових активiв. Виключення застосовується також 

для оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (вартiсть нового активу становить менше 120 

тис. грн.). 

Первiсна оцiнка активу з права користування 

На дату початку оренди Товариство оцiнює актив з права користування за собiвартiстю. 

Собiвартiсть активу з права користування складається з: 

а. суми первiсної оцiнки орендного зобов'язання; 

б. будь-яких орендних платежiв, здiйснених на, або до дати початку оренди, за 



вирахуванням отриманих стимулiв до оренди; 

в. будь-якi первiснi прямi витрати, понесенi орендарем; та 

г. оцiнку витрат, якi будуть понесенi орендарем у процесi демонтажу та перемiщення 

базового активу, вiдновлення мiсця, на якому вiн розташований, або вiдновлення базового 

активу до стану, що вимагається умовами оренди. 

Первiсна оцiнка орендного зобов'язання 

На дату початку оренди Товариство оцiнює орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю 

орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi дисконтуються, застосовуючи 

припустиму ставку вiдсотка в орендi, якщо таку ставку можна легко визначити. 

Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовує ставку додаткових 

запозичень Товариства. 

Ставка додаткових запозичень - ставка вiдсотка, яку Товариство сплатила б, щоб позичити на 

подiбний строк та з подiбним забезпеченням коштiв, якi необхiднi для того, щоб отримати 

актив, за вартiстю подiбний до активу з права користування за подiбних економiчних умов. 

На дату початку оренди оренднi платежi, включенi в оцiнку орендного зобов'язання, 

складаються з вказаних далi платежiв за право використання базового активу протягом строку 

оренди, якi не були сплаченi на дату початку оренди: 

а. фiксованi платежi, в тому числi по сутi фiксованi платежi, за вирахуванням будь-яких 

стимулiв до оренди, що пiдлягають отриманню; 

б. змiнi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу чи ставки, первiсно оцiненi з 

використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди; 

в. сум, що, як очiкується, будуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйної вартостi; 

г. цiну виконання можливостi придбання, якщо орендар об?рунтовано впевнений у тому, 

що вiн скористається такою; та  

д. платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає 

реалiзацiю орендарем можливостi припинення оренди. 

Змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, включають, наприклад, платежi, 

пов'язанi з iндексом споживчих цiн, платежi, пов'язанi з еталонною ставкою вiдсотка (такою як 

LIBOR), або платежi, якi змiнюються зi змiнами ринкових орендних ставок. 

Подальша оцiнка активу з права користування 

Пiсля дати початку оренди орендар оцiнює актив з права користування, застосовуючи модель 

собiвартостi: 

а. з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв 

внаслiдок зменшення корисностi; та  

б. з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання. 

Амортизацiя нараховується iз застосуванням вимог МСБО 16 Основнi засоби, з урахуванням 

наступного: 

Якщо оренда передає право власностi на базовий актив орендарю наприкiнцi строку оренди або 

якщо собiвартiсть активу з права користування вiдображає той факт, що орендар скористається 

можливiстю його придбати, то орендар має амортизувати актив з права користування вiд дати 

початку оренди i до кiнця строку корисного використання базового активу. В iнших випадках 

орендар має амортизувати актив з права користування з дати початку оренди до бiльш ранньої з 

двох таких дат: кiнець строку корисного використання активу з права користування та кiнець 

строку оренди. 

Подальша оцiнка орендного зобов'язання 

Пiсля дати початку оренди орендар оцiнює орендне зобов'язання: 

а. збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням;  

б. зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi; та  

в. переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або 

модифiкацiї оренди, або з метою вiдобразити переглянутi по сутi фiксованi оренднi платежi.  

Пiсля дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку - окрiм випадкiв, коли цi 



витрати включаються в балансову вартiсть iншого активу, застосовуючи iншi вiдповiднi 

стандарти: 

а. проценти за орендним зобов'язанням; та  

б. змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, у 

якому сталася подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв.  

Переоцiнка орендного зобов'язання 

Пiсля дати початку оренди орендар визнає суму переоцiнки орендного зобов'язання як 

коригування активу з права користування. Однак якщо балансова вартiсть активу з права 

користування зменшилася до нуля i вiдбувається подальше зменшення оцiнки орендного 

зобов'язання, то орендар визнає будь-яку решту суми переоцiнки у прибутку або збитку.  

Орендар переоцiнює орендне зобов'язання, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з 

використанням переглянутої ставки дисконту, якщо виконується будь-яка з таких двох умов:  

а. змiнився строк оренди. Орендар визначає переглянутi оренднi платежi на основi 

переглянутого строку оренди; або  

б. змiнилася оцiнка можливостi придбання базового активу. Орендар має визначити 

переглянутi оренднi платежi з метою вiдобразити змiну сум, що мають бути сплаченi у разi 

використання можливостi придбання.  

Товариство переоцiнює орендне зобов'язання шляхом дисконтування переглянутих орендних 

платежiв, якщо змiнилися майбутнi оренднi платежi внаслiдок змiни iндексу або ставки, якi були 

використанi для визначення таких платежiв. Товариство переоцiнює орендне зобов'язання з 

метою вiдобразити цi переглянутi оренднi платежi лише тодi, коли змiнилися грошовi потоки 

(тобто, коли починає дiяти коригування орендних платежiв). Товариство визначає переглянутi 

оренднi платежi для решти строку оренди на основi переглянутих договiрних платежiв. 

Вплив на облiк орендодавця 

МСФЗ 16 незначно змiнює облiк оренди орендодавцем. За МСФЗ 16 орендодавець продовжує 

класифiкувати оренду як фiнансову чи операцiйну та облiковує цi два типи оренди по рiзному. 

При цьому МСФЗ 16 змiнив та збiльшив необхiднi розкриття, особливо стосовно того, як 

орендодавець керує ризиками, що виникають внаслiдок його зацiкавленостi в орендованих 

активах. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або 

конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, є значна ймовiрнiсть того, що для 

погашення зобов'язання потрiбне буде вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i 

може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. 

Якщо Товариство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, 

за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому 

випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до 

резерву, вiдбивається в звiтi про сукупний дохiд за перiод за вирахуванням вiдшкодування. 

Якщо вплив вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до 

оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути застосовано, ризики, характернi для 

конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом 

визнається як витрати на фiнансування. 

Товариство визнає поточне забезпечення на виплату вiдпусток працiвникiв вiдповiдно до 

нарахувань, якi є обов'язковими згiдно законодавства. Джерелом невизначеностi щодо суми 

виплат можуть бути подальшi змiни у заробiтнiй платi працiвникiв до моменту початку 

вiдпусти, адже вони впливають на розмiр майбутнiх виплат. Товариство оцiнює забезпечення за 

iнформацiєю, що наявна на дату фiнансової звiтностi. 

 

 

Визнання доходiв  

Дохiд вiд пiдписаних страхових премiй визнається пiд час укладання договору страхування у 



сумi, що вiдображає страхову премiю, на яку Товариство очiкує мати право в обмiн на 

предоставлений страховий захист. Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до 

Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. У деяких випадках ймовiрнiсть може 

виникати лише при отриманнi компенсацiї або при усуненнi невизначеностi. 

Резерв незароблених премiй, який нараховується за методом 1/365 вiдтермiновує визнання 

доходу забезпечуючи таким чином визнання доходу протягом термiну дiї договору а не одразу в 

момент його укладання. 

Операцiйнi витрати 

Витрати враховуються в момент фактичного отримання вiдповiдних товарiв чи послуг, 

незалежно вiд того, коли грошi чи еквiвалент грошей були виплаченi, i показуються в 

фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, до якого вони вiдносяться. 

Витрати за позиками, безпосередньо пов'язаними з придбанням, будiвництвом або 

виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки до 

використання або продажу вiдповiдно до намiрiв Групи, капiталiзуються як частина первiсної 

вартостi такого активу. Усi iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному 

перiодi, в якому вони були понесенi. 

Умовнi активи та умовнi зобов'язання 

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому 

випадку, коли iснує достатня ймовiрнiсть отримання Товариством економiчних вигiд. 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Данi зобов'язання розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, 

що втiлюють економiчнi вигоди, є значною. 

Пов'язанi сторони 

Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаним, якщо одна зi сторiн (у тому 

числi фiзична особа) має можливiсть контролювати або значно впливати на операцiйнi та 

фiнансовi рiшення iншої компанiї. При розглядi будь-яких вiдносин, якi можна визначити як 

операцiї пов'язаних сторiн, враховується сутнiсть операцiй, а не тiльки їх юридична форма. 

Податок на прибуток 

Базова (основна) ставка податку становить 18 вiдсоткiв. Об'єктом оподаткування є: прибуток iз 

джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування 

(збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), 

визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень ПКУ. 

Пiд час провадження страхової дiяльностi юридичних осiб - резидентiв одночасно iз основною 

ставкою податку на прибуток, ставки податку на дохiд встановлюються у таких розмiрах: 

3 вiдсотки за договорами страхування вiд об'єкта оподаткування, що розраховується як сума 

страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих за договорами 

страхування i спiвстрахування. При цьому страховi платежi, страховi внески, страховi премiї за 

договорами спiвстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування страховика тiльки в 

розмiрi його частки страхової премiї, передбаченої договором спiвстрахування. 

Ставки 0, 4, 6, 12, 15 i 20 вiдсоткiв застосовуються до доходiв нерезидентiв та прирiвняних до 

них осiб iз джерелом їх походження з України у випадках, встановлених ПКУ. 

 

Зобов'язання зi страхуванням 

Товариство розраховує страховi резерви у вiдповiдностi до дiючого законодавства. У Звiтi про 

фiнансовий стан страховi резерви представленi у Роздiлi Довгостроковi зобов'язання i 

забезпечення. 

Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом обчислення за методами, визначеними 

законодавством. Для вiдображення зобов'язань  за договорами страхування в Товариствi 

формуються  страховi резерви за такими методами: 

резерв незароблених премiй включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв, що 



вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Розрахунок резерву 

незароблених премiй здiйснюється за кожним договором страхування на будь0яку звiтну дату за 

методом, визначеним Законом України "Про страхування". Для розрахунку резерву 

незароблених премiй на будь0яку дату приймаються страховi платежi у розмiрi 100 вiдсоткiв  

нарахованих страхових платежiв за кожним договором страхування та розраховується методом 

1/365. 

резерв заявлених, але неврегульованих збиткiв створюється з моменту отримання iнформацiї 

про страховi випадки iз застрахованими об'єктами. Оцiнка величини резерву збиткiв 

визначається у залежностi вiд сум фактичних або очiкуваних страхувальниками збиткiв у 

результатi настання страхового випадку. Витрати на врегулювання збиткiв включають в резерв 

заявлених, але неврегульованих збиткiв.  

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, створюється  для здiйснення страхових виплат, що 

виникли у зв'язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факт 

настання яких страховику не було заявлено на звiтну дату за обов'язковим страхуванням 

цивiльно0правової  вiдповiдальностi  власникiв наземних транспортних засобiв. 

Зобов'язання за виплатами страхових вiдшкодувань визнаються на дату  затвердження 

страхового акту,  який є пiдставою для нарахування в бухгалтерському облiку страхового 

вiдшкодування,  та вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю. 

Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку дiї договору 

перестрахування та вiдображаються  в облiку вiдповiдно до умов договору перестрахування. 

Заборгованiсть з комiсiйної  винагороди  страхових агентiв у бухгалтерському облiку 

визнається на дату пiдписання актiв виконаних робiт iз агентської винагороди. Заборгованiсть з 

комiсiйної винагороди оцiнюється вiдповiдно до  ставки комiсiйної винагороди  за видами 

страхування, якi встановлюються наказом Голови Правлiння до отриманих страхових платежiв 

за договорами, укладеними  за посередництва агентiв. 

Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнанi такi, що мають строк 

погашення не бiльш нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з 

критерiїв, визначених у п. 60 МСБО 1. 

 

 

Iншi резерви 

За МСБО 19 "Виплати працiвникам" виплати за невiдпрацьований час, якi належать до 

накопичення, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi (резерв 

вiдпусток). Для розрахунку резерву вiдпусток персоналу, Товариство використовує iнформацiю 

iз облiкової iнформацiї кадрового облiку - кiлькiсть працiвникiв, дата прийому на роботу, 

кiлькiсть невикористаних днiв вiдпустки, на яку може претендувати працiвник, середньоденний 

заробiток, дату останньої вiдпустки. С початку року формується фонд заробiтної плати, який 

зарезервований пiд можливi виплати. Резерв вiдпусток розраховується по кожному працiвнику 

окремо. Коригується резерв вiдпусток по мiрi використання працiвниками вiдпусток, i цi змiни 

облiковуються у звiтi про прибутки i збитки. 

У разi необхiдностi Товариство створює резерви по судовим позовам.  

Моторного транспортного страхового бюро 

Товариство є членом Моторного транспортного страхового бюро. Згiдно законодавства  

основними завданнями МТСБУ є здiйснення   виплат   iз   централiзованих  страхових 

резервних  фондiв   компенсацiй   та   вiдшкодувань по договорам обов'язкового страхування 

цивiльно0правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.  

 

5. Управлiння ризиками 

Фiнансовi ризики. Дiяльнiсть Товариства пiддається впливу безлiчi фiнансових ризикiв, 

включаючи ефект вiд змiни ринкових цiн, коливань валютних курсiв. Управлiнський персонал 

Товариства веде полiтику, спрямовану на попередження й зменшення впливу таких ризикiв. 



Управлiння ризиками здiйснюється керiвництвом Товариства. 

Кредитнi ризики. Кредитний ризик - це ризик виникнення у Товариства фiнансового збитку, що 

викликаний невиконанням покупцем або контрагентом за фiнансовим iнструментом своїх 

боргових зобов'язань. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно пiддаються впливу кредитного 

ризику, в основному представленi торговою дебiторською заборгованiстю, дебiторською 

заборгованiстю за наданими позиками i грошовими коштами та еквiвалентами. 

Кредитоздатнiсть покупцiв та iнших дебiторiв перiодично оцiнюється на основi внутрiшньої та 

зовнiшньої iнформацiї, по iсторiї розрахункiв з ними. Товариство аналiзують строки погашення 

та здiйснює вiдповiднi заходи щодо своєчасного стягнення дебiторської заборгованостi. 

Товариство створюють оцiночний резерв пiд знецiнення торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi, який являє собою розрахункову оцiнку величини понесених кредитних збиткiв.  

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої 

фiнансовi зобов'язання при настаннi строку їх погашення. Для управлiння ризиком лiквiдностi 

управлiнський персонал Товариство проводить полiтику управлiння активами й зобов'язаннями, 

спрямовану на недопущення розривiв у строках платежiв, що полягає в здатностi мобiлiзацiї 

лiквiдних активiв для погашення поточних зобов'язань. 

Ринковий ризик. Ринковий ризик - це ризик того, що змiна ринкових цiн, таких як обмiннi курси 

валют, ставки проценту, цiни на товари, здiйснять негативний вплив на прибуток Товариства та 

на вартiсть фiнансових iнструментiв. Мета управлiння ринковим ризиком полягає в тому, щоб 

контролювати схильнiсть до ринкового ризику та утримувати його в допустимих межах. 

Валютний ризик. Товариство схильна до валютного ризику, здiйснюючи залучення позик та 

продаж готової продукцiї в iноземнiй валютi. З метою зниження ризикiв, пов'язаних зi змiною 

валютного курсу Товариство розробляє бюджети з урахуванням можливих змiн валютних 

курсiв. 

Процентний ризик. Управлiнський персонал Товариства не має формалiзованої полiтики в 

частинi управлiння процентним ризиком. Однак при залученнi нових кредитiв або позик, 

керiвництво вирiшує питання про те, яка ставка вiдсотка - фiксована чи змiнна, буде бiльш 

вигiдною для Товариства впродовж очiкуваного перiоду до настання строку погашення, на 

основi власних суджень. 

 

6. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика 

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти та 

фiнансовi iнструменти до погашення ОВДП).  Крiм того, у Товариства є рiзнi iншi фiнансовi 

iнструменти, а саме: торговельна дебiторська заборгованiсть, торговельна та iнша кредиторська 

заборгованiсть, що виникають внаслiдок безпосередньої дiяльностi Товариства. 

Нижче наведено класифiкацiю категорiй фiнансових iнструментiв: 

  31.12.2019 31.12.2018 

ФIНАНСОВI АКТИВИ     

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю 606 238 440105 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 143 920 20 014 

Кошти, що размiщенi у централiзованих фондах 197 248 143 216 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 4 764 329 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 250 609 270 983 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 9 697 5 563 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою вартiстю 161425 55 024 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 39317    

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 122108 55 024 

      

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за амортизованою вартiстю 2353 0 

Зобов'язання з оренди 2 353 0 



Фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю 204070 168 485 

Заборгованiсть за товари, роботи та послуги 3 560 3 673 

Заборгованiсть перед страхувальниками 200 510 164 812 

 

Товариство не укладало угоди з похiдними фiнансовими iнструментами. Полiтика Товариства 

полягає в тому, щоб не вступати в торговi угоди з фiнансовими iнструментами. Загальна 

програма Товариствоiї з управлiння ризиками концентрується на непередбачуваностi та 

неефективностi українських фiнансових ринкiв, i спрямована на мiнiмiзацiю потенцiйного 

негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. 

Основнi ризики, що виникають i зв'язку з фiнансовими iнструментами Товариства - це ризик 

вiдсоткової ставки, валютний ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво 

Товариства проводить огляд i узгодження полiтик з управлiння даними ризиками. Вiдповiднi 

пiдходи описано нижче. 

 

Кредитний ризик 

Товариству властивий кредитний ризик, тобто ризик того, що одна сторона фiнансового 

iнструменту не зможе погасити зобов'язання i зумовить фiнансовий збиток iншої сторони. 

Схильнiсть Товариства до кредитного ризику вiдносно торговельної дебiторської заборгованостi 

в першу чергу залежить вiд конкретних особливостей кожного клiєнта. Полiтика Товариства з 

управлiння кредитним ризиком передбачає систематичну роботу з боржниками, яка включає: 

аналiз платоспроможностi, визначення максимальної суми ризикiв, пов'язаних з одним клiєнтом 

або групою клiєнтiв, i контроль за своєчаснiстю погашення заборгованостi. 

Максимальний рiвень кредитного ризику склав: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 39 317 0 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 266 028 75 037 

Кошти у централiзованих резервних фондах 197 248 143 216 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 4 764 329 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 9 697 5 563 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, за вирахування грошових коштiв в касi 250 609 270 

983 

УСЬОГО 767 663 495 128 

 

 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься в зв'язку 

зi змiною валютних курсiв. Товариство здiйснює певнi операцiї в iноземнiй валютi. Товариство 

не використовую похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння валютним ризиком, в той же час 

керiвництво Товариства встановлює лiмiти щодо рiвня валютного ризику. 

Згiдно з МСФЗ 7 валютний ризик виникає вiдносно фiнансових iнструментiв у 

нефункцiональних валютах та має грошовий характер; ризики пов'язанi з валютним 

перерахунком, не враховуються. Валютний ризик виникає здебiльшого в нефункцiональних 

валютах, в яких у Товариства є свої фiнансовi iнструменти. 

 

 

  UAH USD EUR УСЬОГО 

ФIНАНСОВI АКТИВИ         

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 15 539 23 778 0 39 317 

Кошти у централiзованих резервних фондах 197 248 0 0 197 248 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 172 007 1 641 52 380 226 028 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 4 764 0  0  4 764 



Заборгованiсть за нарахованими доходами 9 515 175 7 9 697 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 205 883 1 977 42 749 250 609 

УСЬОГО АКТИВИ 604 956 27 571 95 136 727 663 

         

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ        

Довгостроковi зобовьязання з оренди 1 517 0 0 1 517 

Поточнi зобов'язання з оренди 836 0 0 836 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками 3 560 0 0 3 560 

Кредиторська заборгованiсть перед страхувальниками 181 347 5 19 158 200 510 

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 187 260 5 19 158 206 423 

        0 

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ 417 696 27 566 75 978 521 240 

 

 

Наведена нижче таблиця показує чутливiсть прибутку Товариства до оподаткування та власного 

капiталу в разi можливих помiрних змiн вiдсоткових ставок з усiма iншими змiнами, що 

зберiгаються постiйно. 

Вплив на прибуток до оподаткування та власний капiтал USD EUR 

За рiк, що закiнчився 31.12.2019     

Зростання валютного курсу на 10 %                          4 576              -1 511 

Зниження валютного курсу на 5 % -2 288 -755 

      

За рiк, що закiнчився 31.12.2018     

Зростання валютного курсу на 10 % 4 640 -1 418 

Зниження валютного курсу на 5 % -2 320 -709 

 

 

Ризик лiквiдностi 

Завданням Товариства є пiдтримка безперервностi i гнучкостi фiнансування за допомогою 

використання умов кредитiв, що надаються банками та постачальниками. 

Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення 

зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на пiдставi припущень щодо погашення рiзних 

iнструментiв. 

У таблицi нижче представленi фiнансовi активи i зобов'язання Товариства по термiнах  

погашення на пiдставi договiрних сум платежiв без урахування дисконтування: 

31.12.2019 Звiт про фiнансовий стан До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 12 мiсяцiв До 3 рокiв

 Понад 3 роки УСЬОГО 

ФIНАНСОВI АКТИВИ               

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 39 317 0 0 0 39 317 0 39 317 

Кошти у централiзованих резервах 197 248 0 0 0 0 197 248 197 

248 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 226 028 0 0 226 028 0 0 226 

028 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 4 764         4 637           41            85 

 0   0  4 764 

Заборгованiсть за нарахованими доходами 9 697         9 697            0 0   0 

 0   9 697 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 250 609 216 715 0 33 894 0 0 250 

609 

УСЬОГО АКТИВИ 727 662 231 049 41 260 007 39 317 197 248 727 

662 



                

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ               

Довгостроковi зобовьязання з оренди 1 517 0 0 0 1 517 0 1 517 

Поточнi зобов'язання з оренди 836 0 0 836 0 0 836 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками 3 560 3 560 0 0 0 0

 3 560 

Кредиторська заборгованiсть перед страхувальниками 200 510 1 898 0 198 612

 0 0 200 510 

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 206 423 5 458 0 199 448 1 517 0 206 423 

 

31.12.2018 Звiт про фiнансовий стан До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 12 мiсяцiв До 3 рокiв

 Понад 3 роки УСЬОГО 

ФIНАНСОВI АКТИВИ               

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0 0 0 0 0 

Кошти у централiзованих резервах 75 037 0 0 0 0 75 037 75 037 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 143 216 68 178 20 014 55 024 0 0 143 216 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 329  329         329 

Заборгованiсть за нарахованими доходами 5 563  5 563         5 563 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 270 983 256 875 0 14 108 0 0 270 

983 

УСЬОГО АКТИВИ 495 128           224 145 

                

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ               

Довгостроковi зобовьязання з оренди 0 0 0 0 0 0 0 

Поточнi зобов'язання з оренди 327 0 0 327 0 0 327 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками 3 673 3 673 0 0 0 0

 3 673 

Кредиторська заборгованiсть перед страхувальниками 164 812 758 0 164 054

 0 0 164 812 

УСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 168 811 4 431 0 164 380 0 0 168 811 

 

Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується виконанням  вимог Iнвестицiйно-ризикової 

стратегiї на  2019р., затвердженої  Протоколом Наглядової ради № 1602017 вiд 15.12.2017  та 

дотриманням вiдповiдних нормативiв.  Грошовi кошти Товариства на депозитних рахунках, 

вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг, 

розмiщуються в банкiвських установах "iнвестицiйного" рiвня. Контроль за лiквiднiстю 

здiйснюється також за допомогою виконання нормативних вимог Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання в сферi ринкiв фiнансових послуг. Товариство здiйснює 

контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни 

надходження платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  

Бiльшу частину своїх коштiв Товариство розмiщує в стабiльних державних банках та банках 

iноземних банкiвських групТовариство постiйно здiйснює монiторинг змiни власникiв 

банкiвських установ, введення тимчасової адмiнiстрацiї та падiння рейтингiв стiйкостi банкiв, та 

за необхiдностi, припиняє спiвпрацю.  

Товариство перестраховує свої ризики у українських перестраховикiв та iноземних 

перестраховикiв з рейтингом не нижчим нiж "А". 

 

Ризик змiни вiдсоткової ставки 

Ризик змiни вiдсоткової ставки, як правило, стосується вiдсоткових позик та iнших боргових 

зобов'язань Товариства. Керiвництво Товариства  аналiзує ринковi вiдсотковi ставки для 



мiнiмiзацiї ризику вiдсоткової ставки, на який наражається Товариство. 

Наведена нижче таблиця показує чутливiсть прибутку Товариства до оподаткування та власного 

капiталу в разi можливих помiрних змiн вiдсоткових ставок з усiма iншими змiнами, що 

зберiгаються постiйно (у формi впливу на кредити iз плаваючою вiдсотковою ставкою). 

 

 

Вплив на прибуток до оподаткування та власний капiтал 

За рiк, що закiнчився 31.12.2019   

Збiльшення вiдсоткової ставки на 5% 2 798 

Зменшення вiдсоткової ставки на 5% -2 798 

    

За рiк, що закiнчився 31.12.2018   

Збiльшення вiдсоткової ставки на 5% 2 056 

Зменшення вiдсоткової ставки на 5% -2 056 

 

Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює управлiння своїм капiталом для забезпечення безперервностi дiяльностi 

Товариства в доступному для огляду майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку для 

зацiкавлених сторiн за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. 

Показник: Вiдношення позикових коштiв до власного капiталу 

Керiвництво щорiчно оцiнює структуру капiталу Товариства. В ходi цього розгляду керiвництво 

аналiзує вартiсть капiталу, а також ризики, пов'язанi з кожним класом капiталу. 

Коефiцiєнт вiдношення позикових коштiв до власного капiталу на 31 грудня 2019 i 2018 рокiв 

представлений таким чином: 

 

  31 грудня 2019 31 грудня 2018 

Страховi резерви  611 655 488 980 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 250 609 270 983 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 226 028 75 038 

Заборгованiсть за нарахованими доходами 9 697 5 563 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та страхувальниками 258 712 191 

694 

Чистий борг  384 033 329 090 

Всього капiтал  209 792 150 650 

Всього капiтал i зобов'язання  1 080 159 831 324 

Коефiцiєнт вiдношення чистого боргу до суми капiталу i зобов'язань  0,36 0,4 

 

Власний капiтал 

Протягом  2019 року вiдбулися  операцiї щодо змiни  структури активiв, а саме: 

Вiдповiдно до  договорiв про придбання акцiй додаткового випуску ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна 

Iншуранс Груп" на рахунок Товариства надiйшли кошти у загальнiй сумi 66 062.4 (шiстдесят 

шiсть мiльйонiв шiстдесят двi тисячi) 00 коп., що становить: 

- збiльшення статутного капiталу -  6 606,2 тис.грн.; 

- збiльшення емiсiйного доходу    -  59 456,2 тис. грн. 

Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2019 рiк складає 129 964 тис. грн.; 

Емiсiйний дохiд станом на 31.12.2019 рiк становить 529 570 тис.грн. 

 

Власний капiтал Товариства включає: 

1. Статутний капiтал становить 129 964 тис. грн. та подiлений на 8 550 278 простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 15,20 грн. кожна. Зареєстрований (пайовий) капiтал сформований 

виключно у грошовiй формi та повнiстю сплачений. 



2. Капiтал у дооцiнках формується iз суми дооцiнки необоротних активiв. Додатковий 

капiтал складається iз суми, на яку вартiсть реалiзацiї випущених акцiй перевищує їхню 

номiнальну вартiсть, в т.ч. Емiсiйний дохiд. 

3. Резервний капiтал. 

4. Непокритий збиток. 

Iншi резерви складаються з резерву коливання збитковостi. МСФЗ та Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку мають певнi застереження щодо облiку i вiдображення у звiтностi 

зобов'язань, зокрема вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ "Страховi контракти" страховик не повинен 

визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо 

такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного 

перiоду, а саме резерв коливань збитковостi.  

          В зв'язку з тим, що резерв коливання збитковостi, згiдно МСФЗ 4 "Страховi контракти" 

не визначається, то i не вiдображається у фiнансовiй звiтностi як страхове зобов'язання. Але 

даний резерв розраховується за рахунок нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) та 

враховується для покриття технiчних резервiв у звiтностi до Нацкомiсiї. 

Страхова компанiя має такi показники статутного капiталу та чистих активiв станом на  

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Статутний капiтал 129 964 123 358 

Вартiсть чистих активiв 209 792 150 650 

Еквiвалент статутного капiталу в Євро 4 919 3 890 

 

 

7. Оцiнка справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань є сумою, на яку можна обмiняти 

iнструмент в результатi поточної угоди мiж зацiкавленими сторонами, вiдмiнною вiд 

вимушеного продажу або лiквiдацiї. 

Для визначення справедливої вартостi використовувались наступнi методи та припущення: 

" справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торговельної дебiторської та 

кредиторської заборгованостi, а також iнших короткострокових зобов'язань приблизно дорiвнює 

їх балансовiй вартостi в основному з огляду на те, що цi iнструменти будуть погашенi в 

найближчому майбутньому; 

" справедлива вартiсть  довгострокових активiв та зобовьязань, визначається шляхом 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з використанням поточних ставок для 

заборгованостi з аналогiчними умовами, кредитним ризиком та термiнами, якi залишилися до 

погашення. 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв, наявних для продажу, визначається на пiдставi 

котирувань цiн на активних ринках, якщо це можливо. За вiдсутнiстю активного ринку для 

цього виду фiнансових активiв, вони вiдображаються по оцiночнi моделi, що базується на 

дисконтуваннi грошових потокiв за ставкою що вiдображає ринковi ставки за аналогiчними 

iнструментами. 

Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi 

Товариство оцiнює фiнансовi iнструменти i такi нефiнансовi активи, як бiологiчнi активи, за 

справедливою вартiстю на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан. Всi активи i 

зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, класифiкуються в рамках описаної 

нижче iєрархiї справедливої вартостi: 

" iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi котирувань цiн на 

активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань - рiвень 1; 

" iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вiдмiнних вiд 

котирувань цiн, включених до рiвню 1, вихiдних даних, спостережуваних для активу або 

зобов'язання безпосередньо (цiни) або опосередковано (похiднi вiд цiн) - рiвень 2; 



" iнструменти, справедлива вартiсть яких була визначена на пiдставi вихiдних даних для 

активу або зобов'язання, якi не ?рунтуються на спостережуваних ринкових даних (вихiднi данi є 

неспостережуваними на ринку) - рiвень 3. 

У таблицi нижче представлено iєрархiю оцiнок справедливої вартостi активiв та зобов'язань 

Товариства: 

31.12.2019 Звiт про фiнансовий стан Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 УСЬОГО 

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю           

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї                                                                

 39 317 39 317 0 0 39 317 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 226 028 122 108 0 143 920 226 028 

            

Фiнансовi активи, справедлива вартiсть яких розкривається            

Кошти в централiзованих резервах 197 248 0 0 197 248 197 248 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 4 764 0 0 4 764 4 764 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 39 317 39 317 0   39 317 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 226 028 122 108 0 143 920 226 028 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 9 697 0 0 9 697 9 697 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 250 609     250 609 250 609 

            

Фiнансовi зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається                            

           

Довгостроковi зобовьязання з оренди 1 517 0 0 1 517 1 517 

Поточнi зобов'язання з оренди 836 0 0 836 836 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками 3 560 0 0 3 560 3 560 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 200 510 0 0 200 510

 200 510 

            

31.12.2018 Звiт про фiнансовий стан Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 УСЬОГО 

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю           

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0 0 0 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 75 038 55 024   20 014 75 038 

            

Фiнансовi активи, справедлива вартiсть яких розкривається            

Кошти в централiзованих резервах 143 216 0 0 143 216 143 216 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 329 0 0 329 329 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0 0 0 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 75 038 55 024 0 20 014 75 038 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 5 563 0 0 5 563 5 563 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 270 983     270 983 270 983 

            

Фiнансовi зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається        

   

Довгостроковi зобовьязання з оренди 0 0 0 0 0 

Поточнi зобов'язання з оренди 0 0 0 0 0 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками 3 673 0 0 3 673 3 673 

Кредиторська заборгованiсть перед страхувальниками 164 812 0 0 164 812

 164 812 

 

 

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю 



Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Нерухоме майно у складi основих засобiв  Первiсна та подальша оцiнка нерухомого майна 

здiйснюється за справедливою вартiстю Ринковий Висновок про вартiсть майна  

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi

 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi.  Ринковий 

 Ставки за депозитами,  

Облiгацiї внутрiшньої державної позики 

(грн.,USD,EUR) 

 

 Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за амортизованою  вартiстю.

 Дохiдний  Дисконтованi потоки грошових коштiв, офiцiйнi курси НБУ 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 

вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 

грошовi потоки 

 

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 

вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка 

суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 

користувачiв фiнансової звiтностi.  

Далi додатково представлений аналiз чутливостi до валютного ризику з урахуванням показникiв 

по страховiй дiяльностi, а саме з урахуванням страхових резервiв виплат та часток 

перестраховикiв в резервах виплат. Цi резерви та частки в них не є фiнансовими активами та 

зобовьязаннями в розумiннi МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти" проте є активами та 

зобовьязаннями, що генерують грошовi потоки 

Фiнансовий стан Товариства та рух грошових коштiв зазнають впливу коливань курсiв обмiну 

iноземних валют. Однак, валютний ризик Товариства виникає, в основному, в наслiдок 

прийняття на себе ризикiв за потенцiальними зобов'язаннями, якi вираженi в iноземнiй валютi. 

Сума збиткiв за певними страховими договорами та сума прибутку за певними депозитами 

прив'язана до долара та євро.  

Вплив валютного ризику на Товариство вiдносно даних збиткiв та прибуткiв виникає в наслiдок 

змiни валютних курсiв, а також враховуючи той факт, що премiї за такими страховими 

договорами завжди прив'язанi до української гривнi.  

Товариство управляє своїми валютними ризиками, пiдтримуючи наявнiсть грошових коштiв в 

iноземнiй валютi у розмiрах, дозволених валютним законодавством України. 



Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами за 2019 рiк - вiдсутнi. 

 

 Станом на 31.12.2019 

Фiнансовi активи Гривнi Долар США Євро Всього 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у ОВГЗ 15 539 0 23 778 39 317 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї  172 007 1 641 52 380 226 028 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 205 883 1 976 42 750 250 609 

Залишок коштiв МТСБУ 197 248 0 0 197 248 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 4 764 0 0 4 764 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 9 515 175 7 9 697 

Частка перестраховикiв в резервах збиткiв (iншi нiж РНП) 136 747 0 0 136 

747 

Всього  741 703 3 793 118 915 864 410 

 

Фiнансовi зобов'язання Гривнi Долар США Євро Всього 

Резерви збиткiв (iншi нiж РНП) 319 670 0 0 319 670 

Зобов'язання за страховою дiяльнiстю 181 342 10 19 158 200 510 

Iншi фiнансовi зобов'язання 58 201 0 0 58 201 

Всього зобов'язання та резерви 559 213 10 19 158 578 381 

 

 Станом на 31.12.2018 

Фiнансовi активи Гривнi Долар США Євро Всього 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у ОВГЗ 0 28 252 26 772 55 024 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї  5 200 720 14 094 20 014 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 255 937 1 377 13 669 270 983 

Залишок коштiв МТСБУ 143 216 0 0 143 216 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 329 0 0 329 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 5 504 7 52 5 563 

Частка перестраховикiв в резервах збиткiв (iншi нiж РНП) 163 526 0 0 163 

526 

Всього  573 713 30 356 54 587 658 656 

 

Фiнансовi зобов'язання Гривнi Долар США Євро Всього 

Резерви збиткiв (iншi нiж РНП) 284 675 0 0 284 675 

Зобов'язання за страховою дiяльнiстю 753 5 0 758 

Iншi фiнансовi зобов'язання 99 770 1 91 165 190 936 

Всього зобов'язання та резерви 385 198 6 91 165 476 369 

 

 

   Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Товариством 

 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

Товариство не застосовувала МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ 9), починаючи з 1 сiчня 

2019 року., cкориставшись Поправками до МСФЗ 4 "Страховi контракти" - Данi поправки 

усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту за фiнансовими 

iнструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 "договори страхування", який замiнює 

собою МСФЗ 4. Поправки передбачають двi можливостi для органiзацiй, що випускають 

договори страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 i метод  накладання. 

 

Вплив першого застосування МСФЗ 16 "Оренда" 

В поточному роцi Товариство застосувувало  МСФЗ 16 (виданий в сiчнi 2016), що є 



застосовним до рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 або пiзнiше. 

МСФЗ 16 впроваджує новi або змiненi вимоги до облiку оренди. Цi значнi змiни стосуються 

облiку орендаря, оскiльки вiдмiняють рiзницю мiж операцiйною та фiнансовою орендою та 

вимагають визнання активу з правом користування та орендного зобов'язання на початку оренди 

окрiм короткострокової оренди та оренди малоцiнних активiв. На вiдмiну вiд цього, вимоги до 

облiку орендодавця майже не змiнились. Вплив застосування МСФЗ 16 на фiнансову звiтнiсть 

викладено нижче. 

Датою першого застосування МСФЗ 16 Товариством є 1 сiчня 2019. 

Товариство застосувало МСФЗ 16, використовуючи модифiкований ретроспективний пiдхiд без  

перерахунку порiвняльної iнформацiї.  

Станом на 1 сiчня 2019 року було визнано активи та зобов'язання за орендою, крiм договорiв 

оренди, за якими базова вартiсть орендованого активу складає менше 125 000 грн., та активами, 

термiн оренди яких або спливав у 2019 роцi, або не перевищує 12 мiсяцiв з дати укладання без 

права продовження або в разi, якщо Товариство не планує розглядати можливiсть продовження 

договору понад 12 мiсяцiв з дати його укладання. 

(a) Вплив нового визначення оренди 

 Товариство використала практичний пiдхiд до перехода на МСФЗ 16 без перегляда, чи мiстить 

контракт оренду. Вiдповiдно, визначення оренди, як воно було впроваджено за МСБО 17 та 

IFRIC 4 застосовувалось до контрактiв, пiдписаних або модифiкованих до 1 сiчня 2019. 

Змiни у визначеннi оренди, в основному, стосуються концепцiї контролю. МСФЗ 16 визначає, чи 

мiстить контракт оренду, на основi того, чи має клiєнт право контролювати використання 

iдентифiкованого активу протягом деякого часу в обмiн на винагороду. Цим пiдхiд вiдрiзняється 

фокусування на "ризиках та винагородах" за МСБО 17 та IFRIC 4. 

Товариство застосовує визначення оренди та вiдповiднi положення МСФЗ 16 до всiх нових 

контрактiв та контрактiв, в якi було внесено змiни, починаючи з 1 сiчня 2019. При пiдготовцi 

першого застосування МСФЗ 16, Товариство виконала аналiз впровадження. Аналiз показав, що 

нове визначення оренди  в МСФЗ 16 незначно вплине на обсяг контрактiв, що вiдповiдають 

визначенню оренди. Товариство визначила ставку дисконтування на портфельнiй основi для всiх 

подiбних договорiв оренди як ставку яка була прийнята згiдно з Методикою группи VIG. 

(b) Вплив на облiк орендарiв 

(i) Ранiше операцiйна оренда 

МСФЗ 16 вносить змiни до облiку оренди, яка ранiше класифiкувалась як операцiйна за МСБО 

17, та показувалась поза балансом. 

Застосовуючи МСФЗ 16 до всiх оренд (окрiм випадкiв, наведених нижче), Товариство: 

(1) Визнає активи с правом користування та оренднi зобов'язання в звiтi про фiнансовий 

стан, початково оцiнюванi за поточною вартiстю майбутнiх орендних платежiв; 

(2) Визнає амортизацiю активiв з правом користування та вiдсоток за орендними 

зобов'язаннями i звiтi про прибутки та збитки; 

(3) Роздiляє загальну суму сплачених грошових коштiв на основну суму (включену в 

фiнансову дiяльнiсть) та вiдсоток (включену в фiнансову дiяльнiсть) в звiтi про рух грошових 

коштiв. 

 

 За МСФЗ 16, активи з правом використання тестуються на знецiнення вiдповiдно до МСБО 36. 

Для короткострокової оренди (строком 12 мiсяцiв та менше) та оренди малоцiнних активiв 

(наприклад, планшетiв та персональних комп'ютерiв, незначних предметiв офiсних меблiв та 

телефонiв), Товариство визнає оренднi витрати на прямолiнiйнiй основi, що дозволено МСФЗ 

16. Цi витрати показано яв "iншi витрати" в звiтi про прибутки та збитки. 

(ii) Ранiше фiнансова оренда 

Основною рiзницею мiж МСФЗ 16 то МСБО 17 щодо контрактiв, якi ранiше класифiкувались як 

фiнансова оренда, є вимiрювання гарантiї лiквiдацiйної вартостi, наданої орендарем 

орендодавцевi. МСФЗ 16 вимагає, щоб Товариство визнавало як частину орендного зобов'язання 



лише ту суму, яка очiкується до сплати за гарантiєю лiквiдацiйної вартостi, а не максимальну 

гарантовану суму, як це було з МСБО 17. Ця змiна не матиме суттєвого впливу на звiти 

Товариства. 

  

(c) Вплив на облiк орендодавця 

МСФЗ 16 незначно змiнює облiк оренди орендодавцем. За МСФЗ 16 орендодавець продовжує 

класифiкувати оренду як фiнансову чи операцiйну та облiковує цi два типи оренди по рiзному. 

При цьому МСФЗ 16 змiнив та збiльшив необхiднi розкриття, особливо стосовно того, як 

орендодавець керує ризиками, що виникають внаслiдок його зацiкавленостi в орендованих 

активах  

(4) Фiнансовий вплив першого застосування МСФЗ 16. 

Вплив на активи, зобовязання та капiтал  Як показувалось ранiше Коригування за МСФЗ 16

 Перераховано 

Нематерiальнi активи:                                            - активи из правом використання;       

-  амортизацiя    0                                               0 + 3 167                                                   

+854                           + 3 167                                          +854 

Зобов'язання за iншими довгостроковими зобов'язаннями за орендою                                                       

0                                                               +1 517                                                   

+1517 

Зобов'язання за поточною кредиторською заборгованiстю за довгостроковими зобов'язаннями за 

орендою                                                                                                

0  

+836  

+836 

Нерозподiлений прибуток 

           -915                       -953                -38 

    Застосування МСФЗ 16 вплинуло на звiт Товариства про рух грошових коштiв. 

    Вiдповiдно до МСФЗ 16, орендар повинен показувати: 

o   платежi за короткостроковою орендою, платежi за оренду малоцiнних активiв, змiннi 

оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання, як частину своєї операцiйної 

дiяльностi; 

o   грошовi виплати вiдсоткової частини орендних зобов'язань як операцiйну або фiнансову 

дiяльнiсть, як це дозволено МСБО 7 (Товариство вирiшило включати сплачений вiдсоток в 

фiнансову дiяльнiсть);  та 

o   Грошовi виплати головної частини орендного зобов'язання як елемент фiнансової дiяльностi. 

    За МСБО 17 всi оренднi платежi за операцiйною орендою показувались в складi грошових 

потокiв вiд операцiйної дiяльностi.   Внаслiдок цього чистi грошовi кошти, генерованi 

операцiйною дiяльнiстю, збiльшились на вiдображаючи оренднi платежi, а чистi грошовi кошти, 

використанi у фiнансовiй дiяльностi, збiльшились на ту ж суму. 

Застосування МСФЗ 16 не вплинуло на чистi грошовi потоки. 

 

   Товариство  як орендар: 

(1) Застосування МСФЗ 16 до оренди, що ранiше класифiкувалась як операцiйна за МСБО 

17, призвело до визнання активiв з правом використання на суму  3 167  тис.грн  та орендних 

зобов'язань в сумi  2 353 тис.грн.   Воно також призвело до збiльшення  амортизацiї на     854 

тис. грн..   та витрат на сплату вiдсоткiв на  77 тис.грн. 

Товариство як орендодавець: 

   Застосування МСФЗ 16 не вплинуло на фiнансовий звiт поточного року .  

Товариство, як орендодавець продовжує класифiкувати та облiковувати оренду як операцiйну. 

Як наслiдок зацiкавленостi в орендованих активах Товариство керує ризиками, якi можуть 

виникнути в наслiдок неефективного управлiння майном. Управлiння ризиками та контролi 



включають в себе: 

Перевiрку статусу орендатора та його фiнансового стану; 

Перевiрка орендної плати; 

Аналiз iндексу цiн; 

Аналiз розвитку експлуатацiйних витрат; 

Постiйний монiторинг своєчасних надходжень; 

Договiрна вiдповiдальнiсть; 

Застосування принципу подвiйного контролю з юридичним департаментом.    

   

8. Новi та переглянутi стандарти, якi ще не набули чинностi 

 

 

На дату затвердження цих фiнансових звiтiв Товариство не застосовувало наступнi новi та 

переглянутi МСФЗ, якi ще не набули чинностi: 

МСФЗ 17                                                Страховi контракти , 

МСФЗ 10 та МСБО 28                          Продаж або внесок активiв iнвестором в 

асоцiйовану   

                                                                компанiю  

                                                                чи спiльне пiдприємство , 

Змiни МСФЗ                                          Визначення бiзнесу 

Змiни МСБО 1 та МСБО 8                   Визначення суттєвостi 

Концептуальна основа                          Змiна посилань на концептуальну основу в МСФЗ   

 

Товариство не очiкує, що прийняття вказаних вище стандартiв буде мати суттєвий вплив на 

фiнансовi звiти Товариства в майбутнiх перiодах за винятком наведеного нижче: 

 

МСФЗ 17 Страховi контракти 

 

МСФЗ 17 встановлює принципи визнання, оцiнки та подання страхових контрактiв, замiнюючи 

при цьому МСФЗ 4 Страховi контракти. 

МСФЗ 17 окреслює загальну модель модифiковану для страхових контрактiв з прямою участю, 

описану як пiдхiд з перемiнною оплатою. Загальну модель можна спрощувати за умови 

вiдповiдностi деяким критерiям через оцiнювання зобов'язання на решту перiоду покриття з 

використанням розподiлу страхової премiї. 

Загальна модель використовує поточнi припущення для оцiнки суми, часу та невизначеностi 

майбутнiх грошових потокiв, а також вимiрює вартiсть такої невизначеностi. Вона також 

враховує ринкову ставку вiдсотка та вплив опцiй власникiв полiсiв та гарантiй. 

Стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або 

пiзнiше, при цьому дозволяється дострокове застосування. Вiн застосовується ретроспективно, 

окрiм випадкiв, коли це непрактично; в таких випадках застосовується модифiкований 

ретроспективний пiдхiд або пiдхiд за справедливою вартiстю. Проект для обговорення Змiни в 

МСФЗ 17 розглядає проблемнi питання щодо впровадження, iдентифiкованi пiсля публiкацiї 

МСФЗ 17. Однiєю з головних запропонованих змiн є вiдкладення дати початку застосування 

МСФЗ 17 на один рiк, тобто для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 року або пiзнiше. 

Перехiднi вимоги вказують, що датою першого застосування є початок рiчного звiтного перiоду, 

в якому Товариство вперше застосовує стандарт, а перехiдною датою є початок перiоду, що 

безпосередньо передує датi першого застосування. 

 

МСФЗ 10 та МСБО 28 (змiни) Продаж або внесок активiв iнвестором в асоцiйовану компанiю 

або спiльне пiдприємство 

Змiни до МСФЗ 10 та МСБО 28 стосуються ситуацiй, коли iснує продаж або внесок активiв 



iнвестором в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство. Так, змiни говорять, що прибуток 

чи збитки внаслiдок втрати контролю над дочiрньою компанiєю внаслiдок операцiї з 

асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, де облiк ведеться за методом участi в 

капiталi, визнається в складi прибуткiв чи збиткiв материнської компанiї лише в тiй мiрi, яка не 

стосується непов'язаних з цим iнтересiв iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному 

пiдприємствi. Аналогiчно цьому, прибутки та збитки внаслiдок переоцiнки iнвестицiй в 

екс-дочiрнiй компанiї (яка стала асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, облiк 

якої ведеться за методом участi в капiталi) до справедливої вартостi визнаються в складi 

прибуткiв чи збиткiв материнської компанiї лише в тiй мiрi, яка не стосується непов'язаних з 

цим iнтересiв iнвестора в новiй асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. 

Дата набуття чинностi змiнами ще не вказана РМСБО; але дозволено їх дострокове 

застосування. Рада директорiв очiкує, що застосування цих змiн може мати вплив на 

консолiдованi фiнансовi звiти Товариства в майбутнiх перiодах, коли можуть з'явитись такi 

операцiї. 

Змiни в МСФЗ 3 Визначення бiзнесу 

Змiни уточнюють, що, хоча бiзнес зазвичай має вихiд якоїсь продукцiї, це не є необхiдним для 

того, щоб сукупнiсть видiв дiяльностi та активи квалiфiкувались як бiзнес. Для того, щоб 

вважатись бiзнесом, дiяльнiсть та активи повиннi включати, як мiнiмум, вхiд чогось та 

матерiальний процес, що разом створюють можливiсть створення вихiдної продукцiї. 

Наводяться додатковi поради для визначення, чи було створено матерiальний процес. 

Змiни також впроваджують як опцiю тест концентрацiї, який дозволяє виконати спрощену 

оцiнку, чи є  сукупнiсть видiв дiяльностi та активи бiзнесом, чи нi. За цим опцiонним тестом 

концентрацiї, створена  сукупнiсть видiв дiяльностi та активи не вважаються бiзнесом, якщо 

майже вся справедлива вартiсть валових активiв є сконцентрованою в одному активi, якiй можна 

iдентифiкувати, або групi аналогiчних активiв. Змiни застосовуються ретроспективно для всiх 

об'єднань бiзнесу  та придбань активiв, у яких дата придбання припадає на перший рiчний 

звiтний перiод, що починається 1 сiчня 2020 року або пiзнiше; при цьому допускається 

дострокове застосування. 

Змiни МСБО 1 та МСБО 8 Визначення суттєвостi 

Змiни нацiленi на покращення зрозумiлостi визначення суттєвостi в МСБО 1 та не змiнює 

концепцiю суттєвостi в МСФЗ. Концепцiя 'маскування' суттєвої iнформацiї несуттєвою 

включена в нове визначення.  

Порiг суттєвостi, який впливає на користувачiв, змiнено за "може вплинути" на "можна 

вмотивовано вважати таким, що може вплинути". 

 

Визначення суттєвостi в МСБО 8 замiнено посиланням на визначення суттєвостi в МСБО 1. 

Окрiм того, РМСБО внесла змiни в iншi стандарти та Концептуальну Основу, де мiститься 

визначення суттєвостi чи посилання на термiн "суттєвiсть" для забезпечення послiдовностi. 

Змiни застосовуються ретроспективно для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року 

або пiзнiше; при цьому допускається дострокове застосування. 

 

 

Змiни до Посилань на Концептуальну Основу в МСФЗ  

Разом з переглянутою Концептуальною Основою, яка набула чинностi пiсля публiкацiї 29 

березня 2018 року, РМСБО також видала Змiни до посилань на Концептуальну Основу в МСФЗ. 

Цей документ мiстить змiни до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 

34, МСБО 37, МСБО 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, та SIC-32. 

При цьому не всi змiни оновлюють цi стандарти щодо посилань та цитат концептуальної основи 

так, щоб вони посилались на переглянуту Концептуальну Основу. Деякi стандарти оновлено для 

розумiння, на яку версiю Концептуальної Основи вони посилаються 

 (Концептуальну Основу, прийняту РМСБО в 2001 р., Концептуальну Основу РМСБО вiд 2010 



р., чи нову переглянуту Концептуальну Основу вiд 2018 р.), або зазначення, що визначення в 

стандартi не оновлювались вiдповiдно до нових визначень, наведених в переглянутiй 

Концептуальнiй Основi. 

Змiни, якi є дiйсно оновленням, є чинними для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 

року або пiзнiше; при цьому допускається дострокове застосування. 

      

9. Управлiння страховими  та iншими ризиками 

   У Товариствi  впроваджена Стратегiя управлiння ризиками (надалi - СУР) згiдно вимог до 

органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками, передбачених Розпорядженням 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 

295 вiд 04 лютого 2014 року. 

Товариство використовує систему управлiння ризиками ("ризик0менеджмент"), яка включає 

низку рiзноманiтних заходiв органiзацiйно0фiнансового характеру, що спрямованi на 

мiнiмiзацiю можливих збиткiв, якi може понести Товариство у зв'язку з настанням негативних 

подiй. 

Система управлiння ризиками складається з наступних етапiв: 

o Iдентифiкацiя ризику - виявлення та реєстрацiя всiх можливих джерел ризикiв, якi 

можуть вплинути на досягнення цiлей Товариства. Включає як перегляд iснуючих ризикiв i 

джерел ризику, що могли змiнитись, так i виявлення та реєстрацiю нових ризикiв, що виникли i 

повиннi бути взятi до уваги. Поточний список можливих ризикiв Товариства складається з 9 

груп: ринковi ризики; андерайтинговi ризики; ризики нематерiальних активiв; ризики дефолту 

контрагента; ризики лiквiдностi; операцiйнi ризики; стратегiчний ризик; репутацiйний ризик; 

ризик учасника фiнансової групи. 

o Оцiнка ризику - оцiнка iстотностi даного ризику та визначення групи ризику згiдно 

градацiї впливу ризику ("Низький", "Помiрний", "Високий", "Дуже високий"). Для визначення 

групи ризику можуть застосовуватися як кiлькiснi так i якiснi методи (оцiнка ймовiрностi та 

чутливостi, експертна оцiнка). Визначення групи ризику може базуватися як на однiй оцiнцi, так 

i на декiлькох оцiнках одночасно. Для вимiру ризикiв та ефективного управлiння ними 

Товариство розробляє Карту ризикiв. 

o Аналiз i обробка ризику - вибiр найоптимальнiших засобiв по мiнiмiзацiї ризикiв. 

Основними засобами обробки ризикiв в рамках управлiння ризиками є: 

o        Уникнення ризику 

o        Зменшення ризику 

o        Передача ризику 

o        Прийняття ризику 

o Прийняття управлiнських рiшень - у процесi управлiння ризиками потрiбно прийняти 

широкий спектр рiшень щодо ризикiв, i пiсля прийняття рiшень щодо мiнiмiзацiї ризикiв, 

виконання рiшення повинно здiйснюватися вiдповiдальним пiдроздiлом оперативно та 

ефективно. 

o Монiторинг ризику - спрямований на контроль ефективної та своєчасної реалiзацiї планiв 

дiй, щодо яких було прийнято рiшення. 

o Звiтування - стосується усiх вищеперерахованих етапiв процесу управлiння ризиками. 

Даний етап виконується вiдповiдальним працiвником з управлiння ризиками. 

Додатковим елементом управлiння ризиками є аудит зi сторони материнської компанiї ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП  АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе. 

Система управлiння ризиками вiдповiдає вимогам розпорядження Нацкомфiнпослуг №295 вiд 

04.02.2014р. Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння 

ризиками у страховика. 

Страховi ризики 

Андеррайтинговий ризик виникає у зв'язку iз тим, що розрахунковi величини щодо частоти, 

середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв можуть вiдхилятися вiд 



вiдповiдних фактичних величин. З метою контролю андеррайтингового ризику Товариство 

здiйснює систематичний контроль за адекватнiстю застосовуваних тарифiв та сформованих 

технiчних резервiв, у разi необхiдностi приймаються вiдповiднi управлiнськi рiшення щодо 

коригування тарифiв та величин середнiх збиткiв.   

Полiтика Товариства також спрямована на виконання законодавчих вимог щодо забезпечення 

платоспроможностi. Цi вимоги включають створення обов'язкових страхових резервiв та 

перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним, про що Товариство 

регулярно звiтує до органiв державного нагляду. Сформованi страховi резерви пiдлягають 

перевiрцi на адекватнiсть для визначення їх достатностi для покриття майбутнiх витрат. 

 

 

Операцiйний ризик 

Операцiйний ризик вiдображає можливi втрати Товариства спричиненi: 

ў недолiками управлiння процесами оброблення iнформацiї; 

ў порушенням безперервностi робочого процесу в разi форс-мажорних обставин; 

ў не надiйнiстю технологiй; 

ў помилками та несанкцiонованими дiями персоналу.   

ў Основними методами оцiнки операцiйного ризику є: 

ў спостереження за виробничою дiяльнiстю; 

ў проведення спiвбесiд з працiвниками; 

ў аналiз органiзацiї бiзнес- процесiв. 

 

Проведена оцiнка операцiйного ризику показала, що Товариство має низьку чутливiсть до 

даного ризику та можливi збитки не є суттєвими, оскiльки особлива увага придiляється 

виявленню шахрайських дiй з боку страхувальникiв та якiсному пiдбору персоналу, таким 

чином мiнiмiзується ризик, пов'язаний iз можливими помилками та недостатньою квалiфiкацiєю 

персоналу. 

Управлiння операцiйними ризиками забезпечує належне дотримання внутрiшнiх полiтик та 

процедур. Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес0процесiв та 

вiдповiдним контролем на кожному етапi. 

Управлiння юридичними ризиками, якi входять до складу операцiйних ризикiв, здiйснюється  

за допомогою працiвникiв юридичного управлiння Товариства та отримання зовнiшнiх 

юридичних послуг, з метою забезпечення контролю за наявнiстю таких ризикiв та їх 

врегулювання. 

 

 

 

10. Законодавчi вимоги щодо формату подання звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена згiдно Мiжнародним Стандартам Фiнансової Звiтностi 

(МСФЗ). 

Фiнансову звiтнiсть за 2019 рiк, було пiдготовлено вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансових 

звiтiв". 

Дана фiнансова звiтнiсть складається з  наступних фiнансових форм: 

" Форма №1 - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 

Для подання, у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi (оборотнi) та 

не поточнi (необоротнi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". До поточних 

активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення 

протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу. 

Також: 

5.1 Вiдповiдно до МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi: 

Баланс : 



ў код рядка  1125 " Дебiторська заборгованiсть за товари ,роботи, послуги"   вiдображено 

виключно дебiторську заборгованiсть за страховими контрактами вiд 

страхувальникiв/перестрахувальникiв; 

ў код рядка  1155 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть"  включає в  себе частку 

страхових виплат (вiдшкодувань), компенсованих перестраховиками; 

 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд): 

ў у статтях   :  Iншi операцiйнi доходи ( код рядка 2120) та Iншi операцiйнi витрати  (код 

рядка 2180) - прибутки або збитки , якi виникли вiд групи  подiбних операцiй , а саме операцiї з 

курсовими рiзницями,  поданi на нетто0основi . 

 

 

5.2 Вiдповiдно до МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв : 

 

" Баланс : 

1.  код рядка 1065 "Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах "  

вiдображено залишок коштiв у централiзованих фондах МТСБУ; 

2. код рядка 1160 "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" вiдображено - вклади в банках (депозити) 

строком бiльше трьох мiсяцiв, якi класифiкуються , як поточнi фiнансовi iнвестицiї  . 

3. код рядка 1165 "Грошовi кошти та їх еквiваленти "  вiдображено  грошовi кошти на 

поточних рахунках та вклади в банках (депозити) строком менше трьох мiсяцiв, якi 

класифiкуються , як грошовi кошти  . 

 

" Форма№2 - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд); 

" Форма №3 - Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

Звiт грошових коштiв за 2019 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з 

яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи 

валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд 

операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства. 

" Форма №4 - Звiт про власний капiтал; 

" Форма №5 - Примiтки. 

За пiдсумками  2019  року валюта балансу Товариства склала 1 080 159 тис. грн. 

 

11. Нематерiальнi активи 

  Програмне забезпечення та лiцензiї 

Первiсна вартiсть:   

На 31.12.2017 13 655 

Надходження 1 971 

Вибуття  525 

На 31.12.2018 15 101 

Надходження 2 946 

Вибуття  4 

На 31.12.2019 18 042 

Накопичена амортизацiя:   

На 31.12.2018 7 093 

На 31.12.2019 8 670 

Чиста балансова вартiсть:   

На 31.12.2018 8 008 

На 31.12.2019 9 372 

12. Основнi засоби 

  Будинки та споруди та замельнi дiлянки Офiсна технiка Транспортнi засоби Меблi



 Iншi основнi засоби  

Всього 

Первiсна вартiсть:              

На 31.12.2017 14 329 12 736 8 078 2 464 6211 43 818 

Надходження   1 565 2112 56 325 4 058 

Вибуття    138 1899 55 226 2 318 

На 31.12.2018 14 329 14 163 8 291 2 465 6 310 45 558 

Надходження   2 746 4 057 278 889 7 970 

Вибуття    511 989 132 649 2 281 

На 31.12.2019 14 329 16 398 11 359 2 611 6 550 51 247 

Накопичена амортизацiя:             

На 31.12.2017 2 751 7 964 5 866 2 014 5913 24 508 

На 31.12.2018 3 406 9 696 4 680 2 082 6031 25 895 

На 31.12.2019 4 062 11 408 4 608 2 077 6536 28 691 

Чиста балансова вартiсть:              

На 31.12.2017 11 578 4 772 2 212 450 298 19 310 

На 31.12.2018 10 923 4 467 3 611 383 279 19 663 

На 31.12.2019 10 267 4 990 6 751 534 14 22 556 

 

13. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

На кiнець звiтного перiоду в складi довгострокових "|iнших фiнансовi iнвестицiї" (ряд. 1135) 

Балансу (Звiту про фiнансовий стан) вiдображенi Облiгацiї внутрiшньої державної позики, 

утримуванi до погашення, строк до погашення яких бiльш нiж 12 мiсяцiв : 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Iншi  фiнансовi iнвестицiї, 

 в.т.ч           39 317                0 

Облiгацiї внутрiшньої державної позики: 39 317 0 

деномiнованi у доларах США 23 778 0 

деномiнованi у Євро 0 0 

деномiнованi у гривнях 15 539 0 

Категорiя фiнансових iнструментiв   

За амортизованою вартiстю 39 317 0 

 

14. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 

    Згiдно з принципом вiдповiдностi актив з вiдстрочених аквiзицiйних витрат визнається i   

вiдноситься на витрати пропорцiйно розмiру визнаного доходу вiд страхових  премiй. В    

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати класифiкуються як актив та вiдображаються на вiдповiдному  

балансовому рахунку. 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати визначаються на основi загальної суми аквiзицiйних витрат, якi 

пiдлягають вiдстроченню, за поточний перiод, i спiввiдношення "загальна сума резерву 

незароблених премiй на дату балансу / загальна сума нарахованих премiй за укладеними 

договорами страхування" (за договорами ОСЦПВВТЗ та Зелена картка). 

    Сума будь-яких вiдстрочених аквiзицiйних витрат  визначається на основi, сумiснiй з 

основою, що використовується для визначення незароблених премiй для кожного виду 

страхування. Розрахунок вiдстрочених аквiзицiйних витрат Товариства здiйснюється щомiсячно. 

Показники 

31.12.2019 31.12.2018 

Вартiсть на початок року 55 553 40 854 

Збiльшення (зменшення) вартостi за перiод 43 877 14 699 

Вартiсть на кiнець року 99 430 55 553 



 

15. Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (МТСБУ) на 01.01.2018 складає 

143 216 тис. грн., на 31.12.2019 - 197 248 тис. грн. 

 

16. Запаси 

 31.12.2019 31.12.2018 

Виробничi запаси 1 582 1 791 

Разом:   1 582 1 791 

 

17. Поточна дебiторська заборгованiсть 

 31.12.2019 

 31.12.2018 

 Заборгованiсть страхувальникiв (стр 1125) 4 764 329 

Заборгованiсть з перестрахування (стр. 1155) 0 78 677 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (стр. 1155) 661 434 

 Заборгованiсть по нарахованим доходам  (стр 1140) 9 697 5 563 

 Заборгованiсть за розрахунками (виданi аванси) (стр.1130) 2 053 2 064 

Дебiторська заборгованiсть з бюджетом (стр.1135) 337 133 

 Всього дебiторська заборгованiсть  17 512 87 200 

 

18. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

На кiнець звiтного перiоду в складi "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" (ряд. 1160) Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) вiдображенi депозити на строк бiльше 3-х мiсяцiв та Облiгацiї внутрiшньої 

державної позики, утримуванi до погашення, строк до погашення яких менше 12 мiсяцiв : 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї (депозити на строк бiльше 3-х мiсяцiв) 143 920 20 014 

   

Облiгацiї внутрiшньої державної позики: 82 107 55 024 

деномiнованi у доларах США 0 28 252 

деномiнованi у Євро 0 26 252 

деномiнованi у гривнях 82 107 0 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 226 028 75 038 

Категорiї поточних фiнансових iнвестицiй:   

Що вiдображаються за амортизованою вартiстю 82 107 55 024 

   

19. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 В статтi "Грошi та їх еквiваленти" Балансу (Звiту про фiнансовий стан)" станом на 31.12.2019 

року вiдображенi грошовi кошти на банкiвських рахунках та банкiвськi депозити, розмiщенi 

термiном до 3-х мiсяцiв. 

 31.12.2019 31.12.2018 

 Грошовi кошти на поточних рахунках  33 895 14 109 

 Короткостроковi депозити зi строком погашення до 3-х мiсяцiв  216 714 256 874 

   

Всього 250 609 270 983 

 

20. Капiтал у дооцiнках та iнший капiтал 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

 Дооцiнка основних засобiв  2 467 2 467 



 Всього капiтал у дооцiнках  2 467 2 467 

 Емiсiйний дохiд  529 570 470 113 

Iнший додатковий капiтал 38 38 

 Всього додатковий капiтал  532 075 472 619 

 

  Зареєстрований (пайовий) капiтал Товариства у 2019 р.  збiльшився на 6 606 тис. грн i   

становить станом на 31.12. 2019 року  129 964 тис. грн. 

  Капiтал у дооцiнках у 2019р  складає 2 467 тис. грн, залишився не змiнним. 

  Емiсiйний дохiд  у 2019 р.  збiльшився на 59 457 тис. грн. та  станом на 31.12. 2019 складає 

529 570 тис. грн 

  Резервний капiтал за 2019 рiк залишається без змiн, та складає 1 174 тис.  грн. 

  Фiнансовий результат дiяльностi Товариства у  2019 року є збитковим  "-6,9млн.грн" 

  Збитковiсть вiд основної дiяльностi пов'язана насамперед з тим , що: 

- з першого кварталу 2019р Страховик формує резервiв збиткiв, що  виникли, але не               

заявленi, з усiх видiв страхування тiльки актуарними методами трикутникiв згiдно Внутрiшньої 

полiтики з формування технiчних резервiв (за 2019 рiк   "-98,21"млн.грн.) 

- особливостями оподаткування страховика податком на прибуток, який включає податок на 

дохiд за ставкою 3% (за 2019р. "-24" млн.грн). 

-  вiд'ємна курсова рiзниця за результатами року - 15,759 млн.грн   

 Iншi резерви (резерв коливання збитковостi) станом на 01.01.2018 становив 686 тис.  грн.,  а 

станом на 31.12.2018 - резерв складає - 0 грн.. 

 Iншi резерви (резерв коливання збитковостi) станом на 01.01.2019 становив 739 тис. грн., а 

станом на 31.12.2018 - резерв складає 0 грн.  

 

21. Законодавчi вимоги щодо платоспроможностi 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

- здiйснювати дiяльнiсть Товариства так, щоб забезпечити дохiд для учасникiв Товариства 

та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

- здiйснювати дiяльнiсть з отриманням прибутку Товариством у майбутнiх перiодах, 

завдяки встановленню страхових тарифiв, що вiдповiдають рiвню ризику. 

 Вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування" (ст.30), фактичний запас 

платоспроможностi (ФЗП) страховика повинен перевищувати розрахунковий рiвень 

нормативного запасу (НЗП) на будь-яку дату. 

 Станом на 31 грудня 2019 року Товариство виконує зазначену вище вимогу, фактичний запас 

платоспроможностi Товариства становить 198109 тис. грн., нормативний запас 

платоспроможностi - 131 153 тис. грн.  

Таким чином, величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi Товариства над 

розрахунковим нормативним запасом складає 66 956 тис. грн. (31.12.2018:  (- 45 996) тис. грн.). 

 

22. Забезпечення та резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи 

Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхового 

вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування).Вiдповiдно до МСФЗ 4 

"Страховi контракти" Товариство формує i веде облiк таких страхових резервiв за видами 

страхування: 

- Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень 

страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, 

якi не минули на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь0яку звiтну дату 

встановлюється залежно вiд часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, 

страхових внескiв) та складає 100 вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових платежiв 

(страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування i обчислюється з 

використанням методу "1/365"; 



- Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, що включають зарезервованi несплаченi страховi 

суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято 

рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхового вiдшкодування. Величина резерву 

заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, 

збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, 

зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на врегулювання 

збиткiв у розмiрi 30х вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду. 

- Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, який формується iз застосуванням актуарних 

методiв  трикутникiв  по всiм видам страхування, крiм деяких видiв, по яким формування 

резерву вiдбувається математично0статистичним  методом   фiксованого вiдсотка, а саме:  

- Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за додатковими   

договорами) 

 

Вiдповiдно до "Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами 

страхування, iншими, нiж страхування життя" вiд 17.12.2004 р. № 3104  Товариство формує 

додатково Резерв коливань збитковостi по обов'язковому страхуванню цивiльно0правової 

вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.  

Згiдно п. 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик не повинен визнавати як зобов'язання 

будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати 

виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду. Таким 

резервом є резерв коливань збитковостi. Оскiльки чинне законодавство передбачає необхiднiсть 

розрахунку та розмiщення вказаного страхового резерву, сформований резерв коливань 

збитковостi на початок року вiдображений у складi власного капiталу у рядку 1435 "Iншi 

резерви" Ф1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)".  

Iнформацiя про сформованi резерви та частку перестраховика у страхових резервах Товариства 

на звiтнi дати представлена таким чином: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

 Валовi страховi зобов'язання  612 394 488 980 

Резерв  незароблених премiй 291 985 204 305 

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 174 790 238 006 

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi  144 880 46 669 

резерв коливань збитковостi 739 0 

 Всього частка перестраховикiв у зобов'язаннях за страховою дiяльнiстю  212 162 169 

872 

Доля перестраховика в резервi незароблених премiй 75 415 6 346 

Доля перестраховика в резервi заявлених, але не  

виплачених збиткiв 82 639 148 281 

Доля перестраховика в резервах, якi виникли, але не заявленi 54 108 15 245 

 Всього чистi страховi зобов'язання  400 233 319 108 

23. Адекватнiсть страхових зобов'язань страховика 

На кожну звiтну дату Товариство  здiйснює перевiрку адекватностi своїх страхових резервiв , а 

саме: 

- резерву незаробленої премiї (далi РНП); 

- резерву заявлених, але не виплачених збиткiв (далi RBNS); 

- резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi (далi IBNR). 

В наданому звiтi щодо оцiнки адекватностi страхових зобов'язань на 31.12.2019 року наведено 

iнформацiю, що: 

 резерву незароблених премiй, сформованих на 31.12.2019 достатньо, щоб вiдповiдати 

майбутнiм зобов'язанням по дiючим на звiтну дату договорам. 

 



24. Поточна кредиторська заборгованiсть 

Основнi показники поточної кредиторської заборгованостi станом на звiтнi дати представленi 

таким чином: 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Кредиторська заборгованiсть перед страхувальниками по страховим виплатам 1 898 758 

 Заборгованiсть перед  перестраховиками  191 622 159 577 

 Заборгованiсть перед агентами, брокерами, та 

  iншими посередниками  6 990 4 477 

 Всього страхова кредиторська заборгованiсть (стр.1650) 200 510 164 812 

Заборгованiсть перед страхувальниками (аванси одержанi) (стр 1635) 

 21 004 13 706 

 Iнша кредиторська заборгованiсть  11 085 8 858 

 Всього iнша кредиторська заборгованiсть  232 599 187 376 

 

      

25. Чистi заробленi страховi премiї  

2019 Премiї пiдписанi, тис.грн. Премiї, переданi у перестрахування, тис.грн. Змiна РНП, 

тис.грн. Змiна частки перестраховикiв у РНП,тис. грн. Чистi заробленi страховi премiї, 

тис.грн. 

Р3_04 - Страхування вiд нещасних випадкiв 6 187 171 780 0 5 235 

Р3_05 - Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 75 583 0 935 0

 74 648 

Р3_06 - Страхування здоров'я на випадок хвороби 453 0 27 0 426 

Р3_08 - Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 141 546 1 863 -572

 4 140 258 

Р3_10 - Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) 248 163 -3 -2 86 

Р3_11 - Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 4 465 1 723 34 -5 2 704 

Р3_12 - Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 21 442 10 556 -1 750 -728

 11 908 

Р3_13 - Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 101 0 -21 0

 121 

Р3_14 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 9 105 420 1 085 0 7 600 

Р3_16 - Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 130 93 -23 -5 56 

Р3_17 - Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 

12 - 14 цiєї статтi) 6 366 1 329 2 590 -147 2 300 

Р3_20 - Страхування фiнансових ризикiв 1 293 1 008 -143 -188 240 

Р3_23 - Страхування медичних витрат 172 196 5 566 49 410 0 117 219 

Р4_06 - Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi...) та сiльської пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 1 131 0 60 0 1 071 

Р4_09 - Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 3 202 0 10 0

 3 192 

Р4_12 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 252 167 160 504 27 278 58 532 122 917 

Р4_13 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

додатковими договорами) 176 153 109 751 7 810 11 608 70 199 

Р4_18 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 

бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної  208 14 7 0 187 



Р4_30 - Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних в 804 0 13 0 791 

Р4_32 - Страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених 

Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна 3 0 0 0

 3 

Р4_33 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 

iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути зап 694 0 5 0

 689 

Р4_39 - Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 1 558 333 112 0 1 112 

Р4_43 - Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 346 14

 33 0 299 

Всього 875 381 293 509 87 680 69 069 563 262 

 

2018 Премiї пiдписанi, тис.грн. Премiї, переданi у перестрахування, тис.грн. Змiна РНП, 

тис.грн. Змiна частки перестраховикiв у РНП,тис. грн. Чистi заробленi страховi премiї, 

тис.грн. 

Р3_04 - Страхування вiд нещасних випадкiв 4 801 260 613 0 3 927 

Р3_05 - Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 44 883 0 2 223 0

 42 661 

Р3_06 - Страхування здоров'я на випадок хвороби 418 0 31 0 387 

Р3_08 - Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 132 856 1 571 12 

027 -16 119 243 

Р3_10 - Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) 88 54 -17 -11 39 

Р3_11 - Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 4 853 2 688 -16 -4 2 177 

Р3_12 - Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 23 934 10 466 6 624 4 724

 11 568 

Р3_13 - Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 152 0 5 0

 147 

Р3_14 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 7 677 579 942 0 6 156 

Р3_16 - Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 83 37 17 3 33 

Р3_17 - Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 

12 - 14 цiєї статтi) 3 363 1 545 997 672 1 493 

Р3_20 - Страхування фiнансових ризикiв 1 383 1 116 776 757 249 

Р3_23 - Страхування медичних витрат 49 119 1 248 9 201 0 38 670 

Р4_06 - Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi...) та сiльської пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 1 190 0 280 0 910 

Р4_09 - Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 2 719 0 113 0

 2 606 

Р4_10 - Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 0 0 0 0   

Р4_12 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 207 364 55 203 25 090 0 127 071 

Р4_13 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

додатковими договорами) 112 924 52 548 3 606 0 56 770 

Р4_18 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 

бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної  198 4 -38 0 233 

Р4_30 - Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних в 438 0 75 0 363 



Р4_32 - Страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених 

Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна 5 0 1 0

 4 

Р4_33 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 

iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути зап 703 0 121 0

 581 

Р4_39 - Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 1 233 221 374 -6 633 

Р4_43 - Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 306 4

 23 0 280 

Всього 600 690 127 544 63 067 6 121 416 200 

 

 

 

 

26. Iнвестицiйнi та iншi операцiйнi доходи (тис. Грн.) 

  Види доходiв Рiк, що закiнчився 

 31.12.2019 31.12.2018 

1.1. Iнвестицiйний дохiд, в тому числi:    (стр 2220) 85 950 48 931 

 

" Процентнi доходи по облiгацiям  15 119 2 469 

 

" Процентнi доходи по поточним рахункам 395 621 

" Процентнi доходи по депозитним рахункам 48 921 34 104 

" Процентнi доходи по фондам МТСБУ 21 515 11 737 

 

1.2 Iнший операцiйний дохiд                    (стр 2120) 

 79 860 14 569 

" Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 37 67 

" Дохiд  вiд реалiзацiї ОЗ та НА 573 1 323 

 

" Дохiд вiд операцiйної оренди 946 914 

" Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1 043 278 

" Отриманi штрафи, пенi неустойки 23 15 

" Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою 

особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 13 417  

11 919 

" Суми отриманих  комiсiйних винагород за перестрахування та iнший операцiйний дохiд

 63 821  

53 

 

27. Виплати за страховою дiяльнiстю (тис. Грн.) 

 

2019 Страховi виплати, тис. грн. Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi   

перестраховиками Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

    

"        Страхування вiд нещасних випадкiв 551 0 551 

"        Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 24 993 0 24 993 

"        Страхування здоров'я на випадок хвороби 71 0 71 

"        Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 82 425 0 82 425 

"        Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 520 84 436 



"        Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 29 803 26 009 3 794 

"        Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7012) 45 0 45 

"        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 1 882 0 1 882 

"        Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 

12 0 14 цiєї статтi) 15 0 15 

"        Страхування медичних витрат 10 554 0 10 554 

"        Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 199 0 199 

"        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 117 972 58 948 59 024 

"        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

додатковими договорами) 75 800 60 610 15 190 

"        Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 1 0 1 

ВСЬОГО 344 831 145 651 199 180 

    

    

2018 Страховi виплати, тис. грн. Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi   

перестраховиками Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

    

"        Страхування вiд нещасних випадкiв 421 0 421 

"        Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 15 623 0 15 623 

"        Страхування здоров'я на випадок хвороби 88 0 88 

"        Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 80 754 0 80 754 

"        Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 112 112 0 

"        Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 2 623 132 2 491 

"        Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7012) 146 0 146 

"        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 1 387 0 1 387 

"        Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 

12 0 14 цiєї статтi) 69 0 69 

"        Страхування медичних витрат 8 289 0 8 289 

"        Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 173 0 173 

"        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 120 422 60 161 60 261 

"        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

додатковими договорами) 35 674 21 152 14 522 

"        Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 40 0 40 

ВСЬОГО 265 821 81 557 184 264 

    

 

 

28. Адмiнiстративнi витрати (тис. Грн.) 

    Стр. 2130 Рiк, що закiнчився 

 31.12.2019 31.12.2018 

" Заробiтна плата та вiдрахування 19 300 11 548 

" Iншi витрати на персонал 2 2 373 

" Амортизацiя 2 152 1 489 

" Витрати на оренду примiщень та транспортних засобiв 1 572 1 406 

" Комунальнi витрати 690 776 



" Витрати на охорону 87 49 

" Витрати на пiдготовку кадрiв (внутрiшнi та зовнiшнi семiнари) 453 371 

" Витрати на придбання лiтератури та перiодичних видань 23 28 

" Витрати на РКО 4 583 3 050 

" Канцелярськi витрати та папiр 120 123 

" Поштовi витрати (в т.ч. кур'єрська доставка) 1 028 640 

" Представницькi витрати 229 203 

" Протипожежнi системи 5 4 

" Витрати на використання мiського, мiжмiського, мiжнародного та мобiльного 

телефонного зв'язку 580 402 

" Витрати на використання Iнтернет зв'язку 360 228 

" Витрати на нормативне та iнформацiйне забезпечення 200 174 

" Витрати на вiдрядження 501 412 

" Витрати на пiдготовку кадрiв 0 35 

" Витрати на аудит та зовнiшнiх консультантiв 869 629 

" Витрати на утримання i обслуговування ОС i НА 1 989 1 575 

" Витрати на утримання i супровiд програмних продуктiв 1 017 280 

" Витрати на паливо 281 281 

" Ремонт i утримання будiвель i споруд 168 51 

" Ремонт та утримання транспортних засобiв 267 214 

" Довiдки та iншi витрати 0 1 

" Господарськi витрати 138 226 

" Юридичнi послуги // Послуги Нотарiуса 861 52 

" Судовi витрати 2 148 2 057 

" Iншi адмiнiстративнi витрати 7 975 945 

" Всього адмiнiстративнi витрати  

47 596 

 29 587 

 

29. Витрати на збут (тис. Грн.) 

  

  Стр. 2150 Рiк, що закiнчився 

 31.12.2019 31.12.2018 

" Заробiтна плата 34 674 29 215 

" Iншi витрати на персонал 1 17 

" Вiдрахування до соцiальних фондiв 8 018 6 774 

" Агентська винагорода 119 751 50 854 

" Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 37 240 4 040 

" Витрати на маркетинг та рекламу 2 107 1 454 

" Витрати на полiси 3 212 2 316 

" Витрати на пiдготовку кадрiв (внутрiшнi та зовнiшнi семiнари) 1 563 123 

" Вступнi та членськi внески 4 038 3 188 

" Витрати на вiдрядження 272 205 

" Послуги зовнiшнiх консультантiв 311 196 

" Витрати на зв'язок на iнтернет 759 1 108 

" Iншi витрати на збут 24 999 44 419 

Всього 236 946             143 909 

 

 

30. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

 



 

 Рiк, що закiнчився 

 31.12.2019 31.12.2018 

" Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi 

витрати) 107 690 75 614 

" Витрати, пов'язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати) 18 

749 10 969 

" Iншi витрати  19 438 15 055 

Всього 145 877 101 638 

 

 

31. Iншi операцiйнi витрати (тис. Грн.) 

Стр 2180 Рiк, що закiнчився 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

" Витрати на придбання валюти 0 13 

" МТСБУ 3 581 8 628 

" Витрати на участь у тендерах 17 26 

" Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 30 201 

" Штрафи i пенi 140 251 

" Курсовi рiзницi  15 759 4 437 

" Iншi   634 543 

Всього 20 161 14 099 

 

 

 

 

 

 

  Операцiйнi  курсовi  рiзницi Рiк, що закiнчився 

 31.12.2019 31.12.2018 

" Доходи вiд курсових рiзниць 21 012 19 729 

" Збитки вiд курсових рiзниць 36 772 24 166 

" Чистий результат  -15 759 -4 437 

 

 

32.Забезпечення  

 На виплату вiдпусток На розрахунки зi страхувальниками за результатами 

дiяльностi звiтного перiоду На розрахунки  з посередниками за результатами дiяльностi  

звiтного перiоду На виплати персоналу за результатами дiяльностi  

поточного року Всього 

Балансова вартiсть на початок 2019 року      3 419   899 4 318 

 Збiльшення  iснуючих резервiв    1096 9626  1 653 8 802 21 177 

(зменшення) iснуючих резервiв    899 899 

Балансова вартiсть на кiнець 2019року      4 515  

9 626  

1 653  

8 802 24 596 

 

 

33. Оренднi платежi (активи з правом використання)  



            Активи з  правом використання 

Тис.грн. Офiси Устаткування Обладнання Всього 

Первiсна вартiсть на 01.01.2019 року 0 0 0 0 

Визнано за рiк 3 167 0 0 3 167 

Первiсна вартiсть на 31.12.2019 року 3 167 0 0 3 167 

Накопичена амортизацiя на 01.01.2019 року 0 0 0 0 

Нараховано за рiк 854 0 0 854 

Накопичена амортизацiя на 31.12.2019 року 854 0 0 854 

Балансова вартiсть     

На 01.01.2019 року  0 0  

На 31.12.2019 року 2 313 0 0 2 313 

 

 

 

Товариство  орендує офiси для ведення господарської дiяльностi. Середнiй строк оренди -2 

роки . 

. 

Суми, визнанi в складi прибутку чи збиткiв 31.12.2019 

Витрати на амортизацiю активiв з правом використання 876 

Вiдсотковi витрати за орендними зобов'язаннями 77 

Витрати за короткостроковою орендою 14 830 

 

На 31 грудня 2019, Пiдприємство має зобов'язання в 375 тис. грн. (2018: 327 тис. грн) за 

короткостроковою орендою. 

Загальний витiк грошових коштiв за орендою складає 19 116тис. грн (2018: 16 563 тис. грн.). 

     

Аналiз орендних зобов'язань за строками погашення на дисконтованiй основi:  

 

    

Рiк погашення Сума погашення тис.грн 

2020 836 

2021                          909 

2022                         608 

Всього 2 353 

 

Аналiз орендних зобов'язань за строками погашення на недисконтованiй основi: 

 

Рiк погашення Сума погашення тис.грн 

2020 915 

2021 932 

2022                         609 

Всього 2456 

 

34. Витрати на оплату працi (тис. Грн.) 

 Рiк, що закiнчився 

 31.12.2019 31.12.2018 

" Заробiтна плата  67 234 51 584 

" Витрати на соцiальне страхування  14 170 11 209 

 Всього  81 404 62 793 

" Середня кiлькiсть працiвникiв  637 614 

35. Витрати на сплату податку  на прибуток 



Примiтка №. Витрати на сплату податку на прибуток (крiм податку на доходи вiд страхової 

дiяльностi) 

(тис. грн.) 

    2019 2018 

1 Поточний податок на прибуток    0 

2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з: -2 030 0 

3 виникненням чи списанням тимчасових рiзниць -2 030 0 

  Усього витрати податку на прибуток  -2 030 0 

 

Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 

(тис. грн.) 

1 Прибуток до оподаткування  17 460 -33 221 

2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (2019 рiк 

-18%; 2018 рiк -18%) 3 143 -5 980 

КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 

3 Сума невизнаних ранiше податкових збиткiв, яка перенесена на поточний перiод в межах, 

що дозволяє не сплачувати податок - 28 738    33 221 

4 Вплив не визнаних вiдстрочених податкових збиткiв -5 173 5 980 

5 Сума податку на прибуток (збиток)  -2 030 0 

 

Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених 

податкових зобов'язань за 2019 рiк 

(тис. грн.) 

  Залишок на 01.01.2019 Змiни за рiк Залишок на 31.12.2019 

  Визнанi в прибутках/збитка Визнанi в iншому сукупному доходi  

Сумма вiдстроченого податку з переоцiнки фiнансових активiв       0 

Сумма вiдстроченого податку зi  створених  забезпечень   2 030   2 030 

Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)       2 030 

Визнаний вiдстрочений податковий актив       2 030 

     

 

 

 

     

Таблиця 21.4.  Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за 2018 рiк 

(тис. грн.) 

 Залишок на 01.01.2018 Визнанi в прибутках/збитка Визнанi в iншому сукупному 

доходi Залишок на 31.12.18 

     

Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 0   0 0 

Визнаний вiдстрочений податковий актив 0   0 0 

 

  тис.грн. 

  Рiк, що закiнчився 

 31.12.19 31.12.18 

Всього витрат з податку на прибуток за даними  фiнансової звiтностi 24 379 18 111 

В тому числi податок на дохiд вiд страхової дiяльностi у податковому облiку (ставка податку 

3%) 26 242 18 015 

Витрати з податку на прибуток , за винятком податку на доходи     

в тому числi :     



Результат до оподаткування у податковому облiку     

поточний податок на прибуток за ставкою 18% 0 0 

донарахування за минулi роки 0 0 

змiна у вiдстрочених податках -2030 0 

всього витрат -2030 0 

Результат до оподаткування за даними фiнансової звiтностi 17 460 -33 221 

Теоретичне розрахункове значення витрат з податку на прибуток(18%) 3 143 -5 980 

Узгодження з витратами на податок у фiнансовiй звiтностi:     

Теоретичне розрахункове значення витрат з податку на прибуток(18%) 3 143 -5 980 

вплив невизнаних податкових активiв з податкового збитку -5 173 5 980 

Всього витрат з податку на прибуток  -2 030 0 

 

 

 

 

 

36. Операцiї з пов'язаними особами 

  До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 

(переглянутому у 2009 роцi) "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться: 

 Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом 

господарювання, що звiтує, якщо така особа: 

контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним; 

має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує; 

є членом провiдного управлiнського персоналу суб' єкта господарювання, що звiтує, або 

материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує. 

 Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо 

виконується будь-яка з таких умов: 

суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це 

означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство 

пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним); 

один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством 

iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства 

члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання); 

обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; 

один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а 

iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта 

господарювання; 

суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або 

суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь0якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним 

iз суб'єктом господарювання, що звiтує. 

Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то 

працедавцi0спонсори також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує; 

суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи; 

    особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом 

провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського 

пiдприємства суб'єкта господарювання). 

При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається 

змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.  

 

 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня  2019 року представленi 



таким чином: 

 

Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний 

управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 0 127.1 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 174355.4 26593.1 0 0 

Iншi поточнi зобов'язання 1841.4 17565.1 0 0 

 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року наведенi таким 

чином: 

 

Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний 

управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 78 404,1 130,9 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 70 321,3 59 867,3 0 0 

Iншi поточнi зобов'язання 81 279,1 11 725,7 0 0 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2018 року представленi таким 

чином: 

 

 

 

Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний 

управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

Надходження страхових платежiв (вхiдне перестрахування) 0 713.1 0  

Страхування власного майна  586.1   

Страховi виплати та страховi вiдшкодування 0 1239.4 0 0 

Частка страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованих перестраховиками 79126.7

 44488.1 0 0 

Частка страхових платежiв (премiй, внескiв), належних перестраховикам 258373.1

 26981.2 0 0 

Iншi операцiйнi витрати (збиток вiд курсових рiзниць) 3236.1 6680.6 0 0 

Iншi операцiйнi витрати (змiна резервiв)  32624.0 0 0 

Iншi операцiйнi доходи (змiна резервiв) 34989.0    

Дохiд вiд курсової рiзницi 3222.5 8507.3 0 0 

Витрати / доходи вiд курсової рiзницi 13.6 +1826.7 0 0 

 

37. Умовнi активи та зобов'язання 

На дату складання та затвердження звiтностi не було помiчено жодного непередбачуваного 

зобов'язання, або зобов'язання до виконання iнформацiю про що необхiдно розкрити, або 

скоригувати у фiнансових звiтах. 

 

38. Судовi процеси 

У ходi звичайної дiяльностi Товариство залучається до рiзних судових процесiв. На думку 

управлiнського персоналу, зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих процесiв, не 

матимуть значного негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх операцiй. 

39. Подiї пiсля дати балансу 

    Пiсля дати балансу жодних значних подiй, могли б вплинути на здатнiсть Товариства 

продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б коригування оцiнки 

балансової вартостi показникiв звiтностi, не сталося. 

 

40. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 



  Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску Головою правлiння Товариства 25 

лютого 2019р.  

              

 

 

Голова Правлiння        Д.О. Грицута 

 

Головний бухгалтер        Т.А. Шевченко 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ПКФ Україна" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

34619277 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01030, м.Київ, вул. 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, 

буд. 52 ЛIТ.Б, 4 ПОВЕРХ 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3886 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 355/4, дата: 22.02.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 119, дата: 29.11.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.12.2020, дата 

закінчення: 15.03.2021 

12 Дата аудиторського звіту 15.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

226 100,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

 

Акцiонерам, Ревiзiйнiй комiсiї  та Правлiнню  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ  

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

Нацiональному банку України 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

Думка  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" (далi - 

"Компанiя"), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 року, 

звiут про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв та 



звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової 

звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020 року, та  її фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" щодо її складання. 

Основа для думки  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"  згiдно з Мiжнародним Кодексом етики професiйних 

бухгалтерiв (включаючи Мiжнароднi стандарти незалежностi) (далi - Кодекс) та етичними 

вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України 

"Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", а також виконали iншi обов'язки з 

етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi 

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

Ключове питання аудиту Як вiдповiдне ключове питання було 

розглянуто пiд час нашого аудиту 

Оцiнка страхових резервiв 

 Ми зосередились на питаннi формування страхових резервiв у зв'язку з суттєвiстю балансової 

вартостi резервiв - 696 012 тис. грн. в фiнансовiй звiтностi та суттєвiстю судження найвищого 

управлiнського персоналу стосовно припущень, що використовуються для оцiнки страхових 

резервiв. Оцiнка резервiв є суттєвим судженням управлiнського персоналу та залежить вiд 

обраної облiкової полiтики щодо методу формування резерву незароблених премiй, оцiночної 

суми збиткiв, якi заявленi та актуарних припущень стосовно резервiв збиткiв, якi виникли, але 

не заявленi.  

Iнформацiя про страховi резерви наведена в Примiтцi 22 "Забезпечення та резерви, умовнi 

зобов'язання та умовнi активи", а розкриття припущень управлiнського персоналу щодо 

оцiнок при формуваннi страхових резервiв розкрито у примiтцi 4 "Розкриття iнформацiї про 

облiкову полiтику". 

 Ми виконали аудиторськi процедури, спрямованi на пiдтвердження того, що 

використанi моделi розраховують страховi зобов'язання у повному обсязi та з великим 

ступенем точностi.  Ми розглянули актуарнi припущення, що були використанi для основи 

розрахункiв страхових резервiв, розглянули тест адекватностi страхових зобов'язань, оцiнили 

рiвень страхових виплат в порiвняннi з сформованою сумою страхових зобов'язань та 

отримали аудиторськi докази стосовно використання послiдовно актуарних формул 

розрахункiв, якi з високим ступенем точностi призводять до накопичення сум страхових 

резервiв у розмiрi, що мають бути виплаченi страхувальникам у вiдповiдностi до умов 

страхових договорiв у термiн настання таких страхових виплат. 

 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, що включається до 

рiчного звiту Компанiї i не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї. Iнформацiя, 



що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї складається з наступного. 

Рiчна iнформацiя емiтента 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за Рiчну iнформацiю Компанiї як емiтента 

цiнних паперiв, що має бути складена вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 03.12.2013 р. № 2826), та мiстити iншу iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi та 

нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 

2020 рiк, буде надана нам пiсля дати цього звiту аудитора, за виключенням Звiту з 

корпоративного управлiння, який отримано нами до дати звiту аудитора. 

Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на Рiчну iнформацiю емiтента 

цiнних паперiв  та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї, за  винятком викладеного в  параграфi "Звiт щодо звiту з корпоративного 

управлiння" нашого звiту. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана та при цьому розглянути, 

чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. 

Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, якщо ми 

дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити про це 

питання Ревiзiйну комiсiю Компанiї та здiйснити подальшi належнi дiї вiдповiдно до вимог 

МСА та Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

 

Звiт з управлiння 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю у Звiтi про управлiння, 

складеному ним за Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", який мiстить iншу iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора 

щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю в Звiтi про 

управлiння та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, що зазначена в Звiтi про управлiння, та при цьому розглянути, чи iснує 

суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить 

суттєве викривлення, або чи цей Звiт вiдповiдає вимогам законодавства. 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї у Звiтi про управлiння, 

отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо  висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї 

iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б 

необхiдно було включити до звiту. 

Звiтнi данi страховика 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за Звiтнi данi страховика, якi мають 

бути складенi вiдповiдно до Порядку складання звiтних даних страховика, затвердженому 

розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 

03.02.2004 № 39, якi мiстять iншу iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi та нашого звiту 

аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю в Звiтних даних 

страховика та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, що зазначена у Звiтних даних страховика, та при цьому розглянути, чи 



iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить 

суттєве викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо до висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було 

включити до звiту. 

Ми робимо висновок з обгрунтованим рiвнем впевненостi щодо Звiтних даних страховика 

станом на 31 грудня 2020 року та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, в окремому звiтi з 

надання впевненостi вiд 15 березня 2021 року. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Ревiзiйної комiсiї за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

Ревiзiйна комiсiя Компанiї несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового 

звiтування Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується , вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

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

професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  

Крiм того, ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставити  пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати 



свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

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

примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так , щоб досягти достовiрного подання. 

Ми повiдомляємо Ревiзiйнiй комiсiї Компанiї разом з iншими питаннями iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо Ревiзiйнiй комiсiї Компанiї твердження, що ми виконали  вiдповiднi етичнi 

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

обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це 

застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Ревiзiйнiй комiсiї Компанiї, ми 

визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного 

перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi 

аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне 

розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 

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

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ  

Звiт щодо Звiту про корпоративне управлiння 

Ми виконали перевiрку iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння Компанiї, який є 

складовою частиною Рiчної iнформацiї Компанiї як емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк (далi - 

Звiт про корпоративне управлiння). 

Вiдповiдальнiсть за Звiт про корпоративне управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до 

пункту 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 

Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" 

несе управлiнський персонал Компанiї.  

Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння полягала в розглядi того, чи не суперечить 

iнформацiя у ньому фiнансовiй звiтностi та чи пiдготовлено Звiт про корпоративне управлiння 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Наша перевiрка Звiту про корпоративне 

управлiння вiдрiзняється вiд аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми 

отримали основу для висловлення нашої думки. 

Думка 

Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено i iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно до 

вимог пункту 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 

Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". 

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП"; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцiй Компанiї; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi 

та голосування акцiонерiв на загальних зборах Компанiї; порядок призначення та звiльнення 

посадових осiб та повноваження посадових осiб Компанiї, наведенi у Звiтi про корпоративне 

управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi i 

вiдповiдають Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

Додаткова iнформацiя вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 



аудиторську дiяльнiсть" 

Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року Загальними зборами 

акцiонерiв вiдповiдно до Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 

листопада 2019 року № 3-2019. Загальна тривалiсть виконання наших завдань з аудиту 

Компанiї становить 2 роки, включно зi звiтним роком. 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi , що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства. Значущi ризики, якi 

потребували нашої уваги, але не призвели до модифiкацiї нашої думки наведенi в роздiлi 

"Ключовi питання аудиту". 

Згiдно з результатами нашого аудиту ми не виявили суттєвих порушень, якi могли б суттєво 

вплинути на фiнансову звiтнiсть. 

 

Наш звiт узгоджений з додатковим звiтом для Ревiзiйної комiсiї, на яку покладенi функцiї 

аудиторського комiтету Компанiї. 

Ми не надавали Компанiї послуги, забороненi законодавством. 

Наша аудиторська фiрма ТОВ "ПКФ УКРАЇНА" та ключовий партнер у завданнi з аудиту 

фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31 грудня 2020 року є незалежними по вiдношенню 

до Компанiї.  

Ми та iншi члени та фiрми-кореспонденти мережi PKF International, а також контрольованi 

нашої фiрмою суб'єкти господарювання не надавали Компанiї iншi нiж обов'язковий аудит 

послуги, iнформацiя про якi не розкрита у Звiтi про управлiння та/або у фiнансовiй звiтностi. 

Метою нашого аудиту є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансової 

звiтностi Компанiї. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена 

фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. Наш аудит проведено згiдно з МСА та вiдповiдними етичними вимогами 

i вiн надає нам можливiсть формулювати таку думку. Внаслiдок властивих для аудиту 

обмежень бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких сформованi нашi висновки та на 

яких грунтується наша думка, є швидше переконливими, нiж остаточними, а отже аудит не 

надає абсолютної гарантiї, що фiнансова звiтнiсть не мiстить викривлень, i наш аудит не 

гарантує майбутню життєздатнiсть Компанiї, ефективнiсть чи результативнiсть ведення справ 

Компанiї управлiнським персоналом. 

Партнером iз завдання з аудиту (ключовим партнером з аудиту), результатом якого є цей звiт 

незалежного аудитора, є Тетяна Пашина. 

 

Партнер iз завдання      Т.С. Пашина 

(Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв 100155) 

 

мiсто Київ, Україна 

15 березня  2021 року. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку рiчної iнформацiї та пiдтверджує, що: 

- рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 



фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi; 

- звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

30.03.2020 30.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

23.04.2020 23.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

23.04.2020 23.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.04.2020 24.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.07.2020 24.07.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


