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 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) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

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

КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24175269 

4. Місцезнаходження: 04050, 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. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

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 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 ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

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

ion/rehuliarna-promizhna-informatsiia-e

mitenta 27.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та інформація про загальну кількість 

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

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Iнформацiя про засновникiв Товариства не зазначена, оскiльки такi данi вiдсутнi через їх 

неактуальнiсть. 

 

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

папери вiдсутня у зв'язку з тим, що такi цiннi папери не випускались емiтентом, а продаж не 

здiйснювався. 

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки в Товариствi не 

створювалось такої посади. 

 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть  вiдсутня, 

оскiльки такi правочини не укладались 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду 

вiдсутня у зв'язку з тим, що такi цiннi папери не випускались емiтентом. 

 

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

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

оскiльки емiтент не здiйснює випуск боргових цiнних паперiв. 

 

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, оскiльки емiтент не здiйснює емiсiї таких цiльових облiгацiй. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, не надається, оскiльки емiтент складає звiтнiсть за мiжнародними 

стандартами. 

 

Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторської 

фiрмою), не надається, оскiльки промiжну фiнансову звiтнiсть не перевiрено суб'єктом 

аудиторської дiяльностi. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА 

ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 07.08.1997 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 129964225,6 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 649 

8. 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 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв;Наглядова Рада;Ревiзiйна комiсiя;Правлiння 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. 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 в іноземній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614 

5) IBAN 

 UA963006140000026509007791521 

6) поточний рахунок 

 UA963006140000026509007791521 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
Вид діяльності Номер Дата Орган державної влади, що Дата 



ліцензії видачі видав ліцензію закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АГ № 569230 14.01.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортнi 

АВ № 483128 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв 

АВ № 483151 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

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 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв собак (за перелiком 

порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, 

яка може бути заподiяна третiм 

особам 

АВ № 483134 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

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 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку 

може бути заподiяно пожежами 

та аварiями на об'єктах 

пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 

пожежновибухнонебезпечнi 

АВ № 483144 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може 

призвести 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування спортсменiв вищих 

категорiй 

АВ № 483126 10.01.2019 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

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 п 

АВ № 483125 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Авiацiйне страхування 

цивiльної авiацiї 

АВ № 483135 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 

пошкодження або псування 

АД № 039979 25.10.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Розпорядження  Страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

№2809 19.11.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй 

АВ № 483136 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування iнвестицiй АВ № 483140 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування фiнансових 

ризикiв 

АВ № 483143 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту) 

АВ № 483127 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АВ № 483131 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 



Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АВ № 483129 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами [крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)] 

АВ № 483124 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ № 483147 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу) 

АВ № 483133 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування медичних витрат АВ № 483137 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АВ № 483130 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АВ № 483132 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

АВ № 483139 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ № 483149 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування повiтряного 

транспорту 

АВ № 483142 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ № 483141 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

АД № 039977 18.12.2010 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування здоров'я на 

випадок хвороби 

АД № 039978 18.10.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Cтрахування судових витрат АВ № 483138 01.10.2009 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

Страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

№ 21/2939-пк 01.10.2021 НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ 

 

Опис Лiцензiя безстрокова 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Грицута Дмитро Олексiйович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС", 30115243, 

Голова Правлiння. 

7. 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.. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iльюшин Олег Олександрович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Vienna Insurance Group Wr. Stadtische  Versicherung AG, Регiональний менеджер по 

Бiлорусiї та Росiї 

7. 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. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Калита Вячеслав Iванович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Європейське туристичне страхування", 34692526, Член Правлiння - Фiнансовий 

директор 

7. 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. 

 

 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шевченко Тетяна Анатолiївна 

3. Рік народження 

 1960 



4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК" Княжа" Лайф Вiєнна Iншуранс Груп",, 30434963, Заступник головного 

бухгалтера 

7. 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. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гаральд Рiнер 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE, Член 

Правлiння 

7. 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 № 06-2021 вiд 26.04.2021 р. Гаральда Рiнера 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). 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". 

 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Наглядової Ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Франц Фукс 

3. Рік народження 



 1953 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 46 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Голова Наглядової Ради 

7. 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 № 06-2021 вiд 26.04.2021 р. Франца Фукса 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), 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". 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лiане Хiрнер 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Заступник Голови Наглядової 

Ради 

7. 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". 



 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нельга Павло Олександрович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Член Наглядової Ради 

7. 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". 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мартiн Штенiцер 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Член Наглядової Ради 

7. 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". 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Павел Бiсек 

3. Рік народження 

 1948 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Член Наглядової Ради 

7. 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". 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради - представник акцiонера 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мартiн Панош 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп", 24175269, Член Наглядової Ради 

7. 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". 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ян Богутин 

3. Рік народження 

 1939 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 46 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 GPIHolding VIG, Заступник Голови Наглядової ради  

7. 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).  

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андрей Пламадеала 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 "Donaris Vienna Insurance Group" SA, Член Правлiння, Фiнансовий директор  

7. 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. 

 

 

 

1. Посада 

 Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ладугiн Андрiй Вячеславович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Укрсиббанк", 09807750, Керiвник вiддiлу / центру аудиту бiзнес-дiяльностi 

7. 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 

 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому X 0 X X 



числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 9031 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 328778 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 337809 X X 

Опис До iнших зобов'язань вiдносяться:  

 

За довгостроковими зобов'язаннями - 6 643 тис.грн. 

 

Товари, роботи, послуги - 4 159 тис. грн.; 

 

Розрахунки з оплати працi -  2 687 тис. грн.; 

 

Розрахунки зi страхування - 697 тис. грн.;   

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 29 839 тис. грн.; 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

учасниками  - 169 тис. грн.;  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

- 261 121тис. грн.; 

 

Поточнi забезпечення - 22 912 тис. грн. 

 

Iншi поточнi зобов'язання - 551 тис. грн.   

 

 

 

 



VII. 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 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

15,2 8550278 129964225,6 100 

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. 

 

 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у 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%. 

 

 

 

 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

175 987,745 1 310 782 13,43 Вхiдне 

факультативне 

перестрахуван

ня. 

 

Контрагент 

ТОВ "Парк 

Лейн" 

24.09.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 



даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

2 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

200 000 1 310 782 15,26 Вхiдне 

факультативне 

перестрахуван

ня 

 

Контрагент 

ТОВ "СВIСС 

КРОНО" 

28.09.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

3 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

355 200 1 310 782 27 Страхування 

ДМС. 

 

Контрагент 

ТОВ 

"ОККО-Рiтейл

" 

09.08.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 



22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

4 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

355 200 1 310 782 27 Страхування 

ДМС. 

 

Контрагент 

ТОВ 

"ОККО-Рiтейл

" 

08.09.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

5 22.04.2021 Загальнi збори 335 010 1 310 782 26 Страхування 31.08.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou



акцiонерiв ДМС. 

 

Контрагент 

ТОВ 

"IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ" 

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

6 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

332 670 1 310 782 25 Страхування 

ДМС. 

 

Контрагент 

ТОВ 

"IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ" 

31.07.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 



 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

7 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

330 980 1 310 782 25 Страхування 

ДМС. 

 

Контрагент 

ТОВ 

"IНТЕРПАЙП 

НIКО ТЬЮБ" 

30.09.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

8 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

314 350 1 310 782 24 Страхування 

ДМС 

 

Контрагент 

МIСЦЕВА 

ПРОФЕСIЙН

А СПIЛКА 

"ОБ'ЄДНАНН

Я 

ПРАЦIВНИКI

В ОСВIТИ" 

(МПС "ОПО") 

30.09.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 



Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

9 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

283 450 1 310 782 22 Страхування 

ДМС. 

 

Контрагент 

Департамент 

гуманiтарної 

полiтики 

Днiпровської 

мiської ради 

15.07.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 



 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

10 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

279 650 1 310 782 21 Страхування 

ДМС. 

 

Контрагент 

Департамент 

гуманiтарної 

полiтики 

Днiпровської 

мiської ради 

11.08.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

11 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

274 500 1 310 782 21 Страхування 

ДМС. 

 

Контрагент 

Департамент 

гуманiтарної 

полiтики 

Днiпровської 

мiської ради 

19.09.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 



перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

12 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

210 700 1 310 782 16 Страхування 

ДМС. 

 

Контрагент 

ТОВ 

"IНТЕРПАЙП 

УКРАЇНА" 

31.07.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

13 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

172 975 1 310 782 13 Страхування 

НС 

 

Контрагент 

ТзОВ 

01.07.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 



"ДП-ВIННИЦ

Я" 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

14 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

169 722,5 1 310 782 13 Страхування 

ДМС. 

 

Контрагент 

ТОВ "СЕ 

Борднетце 

-Україна" 

30.09.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 



 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

15 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

166 075 1 310 782 13 Страхування 

НВ 

 

Контрагент 

ТзОВ 

"ДП-ВIННИЦ

Я" 

01.09.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

16 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

165 620 1 310 782 13 Страхування 

ДМС 

 

Контрагент 

Iнтерпайп 

Нижньоднiпро

вський 

Трубопрокатн

ий Завод ПАТ 

31.07.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 



вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

17 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

163 540 1 310 782 12 Страхування 

ДМС 

 

Контрагент 

Iнтерпайп 

Нижньоднiпро

вський 

Трубопрокатн

ий Завод ПАТ 

31.08.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

18 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

161 330 1 310 782 12 Страхування 

ДМС 

 

Контрагент 

Iнтерпайп 

30.09.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 



Нижньоднiпро

вський 

Трубопрокатн

ий Завод ПАТ 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

19 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

160 667,5 1 310 782 12 Страхування 

ДМС 

 

Контрагент 

ТОВ "СЕ 

Борднетце 

-Україна" 

30.07.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 



 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

20 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

143 075 1 310 782 11 Страхування 

НВ 

 

Контрагент 

БОРОВИК 

ЄВА 

ПЕТРIВНА 

01.08.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 

 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 

21 22.04.2021 Загальнi збори 

акцiонерiв 

138 534 1 310 782 11 Страхування 

майна 

 

Контрагент 

ТзОВ  

"Пам'ять" 

09.08.2021 22.04.2021 https://kniazha.ua/abou

t/public-information/os

oblyva-informatsiia-em

itenta 

Опис: 

22.04.2021 року Загальними Зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

 

правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 22.04.2021 р. по 22.04.2022 р. вiдносно страхування, 

 

перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, в сумi 800 000 000,00 грн., що перевищує 25 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вартiсть активiв Товариства за 



 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1 130 782 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

 

правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсототках ) - 61% . 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8 550 278 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

 

Загальних Зборах - 8 550 277 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 8 550 277 шт., "утримались" - 

 

0 шт. та "проти" - 0 шт 





XII. 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 / 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 

 

1. 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 





КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 24175269 

Територія   за КОАТУУ  

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: 654 

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 30.09.2021 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 18 289 15 079 

    первісна вартість 1001 32 067 33 152 

    накопичена амортизація 1002 ( 13 778 ) ( 18 073 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 26 726 26 480 

    первісна вартість 1011 59 360 61 170 

    знос 1012 ( 32 634 ) ( 34 690 ) 

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 17 524 17 524 

    інші фінансові інвестиції 1035 56 899 176 724 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 3 649 2 518 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 97 723 130 632 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 250 541 314 738 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 471 351 683 695 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 390 2 294 

Виробничі запаси 1101 1 390 2 294 

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 247 320 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 862 2 349 

    з бюджетом 1135 446 215 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 12 21 

    з нарахованих доходів 1140 6 396 5 846 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 120 787 

Поточні фінансові інвестиції 1160 430 532 331 887 

Гроші та їх еквіваленти 1165 111 971 121 920 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 111 971 121 920 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 285 467 306 894 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 201 239 199 392 

    резервах незароблених премій 1183 84 228 107 502 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 839 431 772 512 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 310 782 1 456 207 

 

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 3 073 2 318 

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 5 386 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -371 901 -343 749 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 2 721 19 275 



Усього за розділом I 1495 294 639 342 802 

    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 8 867 6 413 

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 696 012 775 596 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 403 581 401 269 

    резерв незароблених премій 1533 292 431 347 356 

    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 704 879 782 009 

    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 469 229 

    товари, роботи, послуги 1615 5 971 4 159 

    розрахунками з бюджетом 1620 6 512 9 032 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 6 502 8 613 

    розрахунками зі страхування 1625 0 697 

    розрахунками з оплати праці 1630 140 2 687 

    одержаними авансами 1635 33 494 29 839 

    розрахунками з учасниками 1640 169 169 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 230 010 261 121 

Поточні забезпечення 1660 33 080 22 912 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 419 551 

Усього за розділом IІІ 1695 311 264 331 396 

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 1 310 782 1 456 207 

 

Керівник    Грицута Дмитро Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Тетяна Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 24175269 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

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 516 895 455 982 

Премії підписані, валова сума 2011 783 570 606 050 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 208 054 ) ( 167 396 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 81 895 -7 701 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 23 274 9 627 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 124 727 ) ( 132 850 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 208 562 ) ( 155 665 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 183 606 167 467 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -8 561 -6 832 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -21 900 -60 770 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 13 339 40 658 

Інші операційні доходи 2120 92 200 100 054 

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 ( 36 535 ) ( 39 063 ) 

Витрати на збут 2150 ( 186 631 ) ( 157 199 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 19 432 ) ( 6 170 ) 

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 24 647 58 257 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 49 152 56 596 

Інші доходи 2240 3 326 213 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 330 ) ( 655 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 652 ) ( 122 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 76 143 114 289 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -27 226 -16 448 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 48 917 97 841 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

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 -892 595 

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 -892 595 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -137 ) ( 107 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -755 488 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 48 162 98 329 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 640 3 538 

Витрати на оплату праці 2505 75 544 64 473 

Відрахування на соціальні заходи 2510 15 603 13 310 

Амортизація 2515 8 641 7 514 

Інші операційні витрати 2520 263 898 246 446 

Разом 2550 367 326 335 281 

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 01.10.2021 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 24175269 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 505 500 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 178 943 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 49 

Надходження від операційної оренди 3040 705 590 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 777 681 606 972 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 46 397 64 671 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 292 885 ) ( 229 606 ) 

Праці 3105 ( 58 583 ) ( 49 966 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14 910 ) ( 12 704 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 38 635 ) ( 32 809 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 23 855 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 14 780 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 107 285 ) ( 74 946 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 288 320 ) ( 222 883 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 184 ) ( 213 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 24 664 50 598 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 305 87 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 28 468 68 098 

    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 406 109 167 440 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 263 223 ) ( 118 131 ) 

    необоротних активів 3260 ( 4 590 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 173 740 ) ( 338 419 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6 671 -220 925 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 17 993 -170 327 

Залишок коштів на початок року 3405 111 971 250 609 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -8 044 21 907 

Залишок коштів на кінець року 3415 121 920 102 189 

 

Керівник    Грицута Дмитро Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Тетяна Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КНЯЖА ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 24175269 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 3 073 532 329 1 174 -371 901 0 0 294 639 

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 3 073 532 329 1 174 -371 901 0 0 294 639 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 48 917 0 0 48 917 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -755 0 4 212 -4 212 0 0 -755 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 4 212 -4 212 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 16 554 0 -16 553 0 0 1 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -755 16 554 4 212 28 152 0 0 48 163 

Залишок на кінець року  4300 129 964 2 318 548 883 5 386 -343 749 0 0 342 802 

Примітки: У пакетi звiтностi електронної системи M.E.Doc та в сервiсi "Звiтнiсть" веб-порталу  НБУ - 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".  

 

 

 

У  ряд.4290 гр.5 та гр.7 вказано рiзницю сум iнших резервiв на кiнець та на початок звiтного перiоду, вiдповiдно  <16 554> та <-16 553> завдяки чому 

ряд 4300 гр. 5 Ф.№4  <548 883> вiдрiзняється вiд значення  ряд.1410 гр.4 Ф.№1 <529 608 > на суму резерву коливань збитковостi, а саме - 19 275 тис. 



грн. 

 

 

 

 

 

Керівник    Грицута Дмитро Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шевченко Тетяна Анатолiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО ПРОМIЖНОЇ 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 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Драгоманова 1А 

 

3 Днiпропетровська обласна дирекцiя 49044, 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 10014, 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. Вовчинецька, 26 

 

9 Київська мiська дирекцiя 03124 м. Київ, Любомира Гузара, буд.26 

 

10 Київська обласна дирекцiя 03113, Київська обл., м. Київ, вул.Артилерiйський провулок, 

7 Б 

 

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 54003, Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр-т 

Центральний, буд.166 

 

15 Одеська обласна дирекцiя 65045, Одеська обл., м. Одеса, вул.  Єврейська, 54 

 

16 Полтавська обласна дирекцiя 36014, Полтавська обл., м. Полтава, пр-т 

Першотравневий, 21  

 

17 Рiвненська обласна дирекцiя 33023, Рiвненська обл., м. Рiвне, вул. Грушевського, 

буд.32 

 

18 Сумська обласна дирекцiя 40021, Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлiвська,93 

 

19 Тернопiльська обласна дирекцiя 46001, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Руська, 

буд.24 

 

2- Харкiвська обласна дирекцiя 61072, м.Харкiв, пров.Отакара Яроша, 

буд.22,кiм.13-20 

 

21 Херсонська обласна дирекцiя 73000, м. Херсон, вул. вул. 21 -Сiчня, буд. 29 

 

22 Хмельницька обласна дирекцiя 29007, м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 74 

 

23 Черкаська обласна дирекцiя 18001, м.Черкаси, вул.Благовiсна, 176 

 

24 Чернiвецька обласна дирекцiя 58018, 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 

 

33 Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї вiд №21/2939-пк

 безстроковий 

 

 

 

Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства за 9 мiсяцiв 2021 року становила 654 осiб (за 9 мiсяцiв 

2020 року - 664 осiб). 

 

Станом на 30 вересня 2021 року Товариство володiє часткою в статутному капiталi iнших 

юридичних осiб, а саме: 



 

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

УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 37816513). 

 

Протоколом загальних  зборiв 33 учасникiв  ТОВ   "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" вiд 26.08.2020 

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

 

Повноправним учасником Товариства Компаня стала 15.10.2020 - з дати державної реєстрацiї 

нової редакцiї Статуту з усiма учасниками. 

 

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

(сiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят двi тисячi гривень 00 копiйок), що складає 23,1% 

(двадцять три цiлих одна сота вiдсотка) статутного капiталу Товариства та 23,1% (двадцять три 

цiлих одна сота вiдсотка) кiлькостi голосiв на Загальних зборах. 

 

У страховика вiдсутнi дочiрнi пiдприємства. 

 

 

 

2. Органи управлiння Товариства 

 

2.1 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 № 2-2020 вiд 17 грудня 2020 р., Державна реєстрацiя змiн до установчих 

документiв вiд 23.12.2020 унiкальний номер (код) 431182451777), у звiтному перiодi дiяли 

наступнi органи управлiння Загальнi 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 01.01.2021 по 30.09.2021 у Товариствi дiяло Правлiння у 



наступному персональному складi: 

 

 

 

ў Голова Правлiння - Грицута Дмитро Олексiйович, 

 

ў Заступник Голови Правлiння - Калита Вячеслав Iванович, 

 

ў Заступник Голови Правлiння -  Iльюшин Олег Олександрович. 

 

 

 

Органом контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя, 

дiюча на пiдставi Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю.  

 

У рамках звiтного року, у перiод у Товариствi 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). 

 

 

 

 

 

 2.2 Вiдомостi про Управлiнський персонал Товариства станом на 30.06.2020: 

 

 

 

Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада Пiдроздiл 

 

Грицута Дмитро Олексiйович Голова Правлiння Адмiнiстрацiя 

 

Калита Вячеслав Iванович Заступник Голови Правлiння Адмiнiстрацiя 

 

Iльюшин Олег Олександрович Заступник Голови Правлiння  Адмiнiстрацiя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3Пов'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 99,810960 

 

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 

 

 

 

 

 

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 грунтувався 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 30 вересня вiдповiдного року основнi курси обмiну, що застосовувались для 

перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 

 

30 вересня 2021р., грн.   30 вересня 2020р., грн.  

 

1 долар США 26,5760 27,6882 28,2989 

 

1 євро 30,9810 31,7141 33,1309 

 

 

 

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. Економiчне середовище, в якому Компанiя  здiйснює дiяльнiсть   

 

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України. Проте, незважаючи на 

 

те, що в країнi все ще залишається складна та нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя, у 

зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї на сходi України, а також з анексiєю 

Автономної Республiки Крим, Компанiя продовжує свою дiяльнiсть. Кiнцевий результат 

розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть 

мати подальший серйозний негативний вплив на українську економiку.  

 

   Протягом 9 мiсяцiв 2021 продовжувалася епiдемiя коронавiрусу SARS-CoV-2 (яка спочатку 

вразила Китай), а потiм перетворилася на пандемiю та охопила усi країни свiту. З метою 

стримування наслiдкiв пандемiї було запроваджено значнi обмежувальнi заходи бiльшiстю країн 

свiту в тому числi нашою країною. Усi цi фiнансовi, економiчнi та фiзичнi заходи, були 

спрямованi на захист життя населення та сповiльнили темпи розвитку свiтової економiки та 

економiки нашої країни в тому числi .  

 

Керiвництво Компанiї здiйснює постiйний монiторинг поточної ситуацiї. У випадку суттєвих 

змiн поточного стану або у випадку введення надзвичайного стану в країнi чи настання iнших 

подiй, якi суттєво вплинуть на дiяльнiсть Компанiї або її правонаступника, керiвництво 

Компанiї буде оцiнювати вплив цих подiй на подальшу дiяльнiсть Компанiї, а також приймати 

рiшення про необхiднiсть коригування даних фiнансової звiтностi та оприлюднення такої 

iнформацiї.  

 

         Полiтичнi змiни призводять до змiн у законодавчiй, податковiй, регуляторнiй сферах та 

значно впливають на основи дiяльностi компанiй в Українi.  

 

Майбутня стабiльнiсть економiки в значнiй мiрi залежить вiд успiшностi реформ та 

ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, що будуть здiйснюватися урядом 



країни. 

 

  Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 

впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. 

Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.  

 

 

 

5. 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 промiжної 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. 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за 

виключенням будiвель, якi вiдображенi за переоцiненою вартiстю.  

 

Функцiональною валютою та валютою подання 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 фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень ("тис. грн."), а всi суми 

округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше. 

 

 

 

Дана фiнансова звiтнiсть є iндивiдуальною фiнансовою звiтнiстю, оскiльки Товариство не має 

iнвестицiй до дочiрнiх пiдприємств, з якими б мало 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 9 мiсяцiв 2021 року 

 

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 нетто-основi.  

 

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. Дотримуючись 

принципу обачностi  з 01.01.2020р Товариство прийняло рiшення всю  дебiторську 

заборгованiсть за страховими платежами вважати сумнiвною та такою , щодо якої iснує 

невпевненiсть у її погашення боржником. Вiдповiдно на повну сумму 100 % дебiторської 

заборгованостi формується резерв сумнiвних боргiв з дати виникненя. 

 



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 вирiшило, 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 обгрунтовано 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 страхування 

 

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 

цивiльноправової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.  

 

6. 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. 

 

 

 

7. 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: 

 

  30.09.2021 01.01.2021 

 

Фiнансовi активи (iншi, нiж цiннi папери), що оцiнюються за амортизованою вартiстю  

  

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 173 740 321 536 

 

 

Кошти, що размiщенi у централiзованих фондах 314 738 250 541 

 

 

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 320 247 

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 121 920 111 971 

 

 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 5 846 6 396 



 

 

Фiнансовi активи (цiннi папери), що оцiнюються за амортизованою вартiстю 242 030 121 

803 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 117 485 56 899 

 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 124 545 64 904 

 

Фiнансовi активи (цiннi папери), що оцiнюються за справедливою вартiстю 92 841 44 091 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 59 238 0 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 33 602 44 091 

 

 

Всього фiнансовi активи  951 434 856 585 

 

Фiнансовi зобовязання     

 

Зобов'язання з оренди 6 643 9 336 

 

 

Заборгованiсть за товари, роботи та послуги 4 159 5 971 

 

 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 261 121 230 010 

 

 

Всього фiнансовi зобов язання 271 923 245 317 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 30 вересня 2021 та 30.09.2021 

рокiв представлений таким чином: 

 

  30.09.2021 01.01.2021 

 

Страховi резерви  775 596   696 012 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (121 920)   (111 971) 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї (331 887)   (430 532) 

 

Заборгованiсть за нарахованими доходами (5 846)   (6 396) 

 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками та страхувальниками 271 923   235 

981 

 

Чистий борг  587 866   383 095 

 

Всього капiтал  342 802   294 639 

 

Всього капiтал i зобов'язання  1 456 207   1 226 633 

 

Коефiцiєнт вiдношення чистого боргу до суми капiталу i зобов'язань  0,40 0,31 

 

 

 

 

 

Власний капiтал 

 

Статутний капiтал Товариства станом на 30.09.2021 рiк складає 129 964 тис. грн.; 

 

Емiсiйний дохiд станом на 30.09.2021 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  

 

 

 

 30.09.2021 01.01.2021 

 

Статутний капiтал 129 964 129 964 

 

Вартiсть чистих активiв 323 526 291 918 

 

Еквiвалент статутного капiталу в Євро 4 195 3 741 

 

 

 

 

 

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 протягом 9 мiсяцiв 2021 

року - вiдсутнi. 

 

 

 

      

 

8. 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 ("ризик-менеджмент"), 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. 

 

9. Нематерiальнi активи 

 

  Програмне забезпечення та лiцензiї 

 

Первiсна вартiсть:   

 

На 01.01.2021 19 309 

 

Надходження 749 

 

Вибуття  0 

 

На 30.09.2021 20 058 

 

Накопичена амортизацiя:   

 

На 01.01.2021 10 261 

 

На 30.09.2021 11 386 

 

Чиста балансова вартiсть:   

 

На 01.01.2021 9 048 

 

На 30.09.2021 8 672 

 

10. Основнi засоби 

 



  Будинки та споруди та замельнi дiлянки Офiсна технiка Транспортнi засоби Меблi

 Iншi основнi засоби  

 

Всього 

 

Первiсна вартiсть:        

 

На 01.01.2021 14 329 22 056 16 155 5 130 1 690 59 360 

 

Надходження  2 517 522 618 185 3 842 

 

Вибуття   1049 807 81 95 2 032 

 

На 30.09.2021 14 329 23 524 15 870 5 667 1 780 61 170 

 

Накопичена амортизацiя:       

 

На 01.01.2021 4 718 16955 5685 4067 1209 32634 

 

На 30.09.2021 5 210 17 957 6 104 4 228 1191 34 690 

 

Чиста балансова вартiсть:        

 

На 01.01.2021 9 611 5 101 10 470 1 063 481 26 726 

 

На 30.09.2021 9 119 5 567 9 766 1 439 589 26 480 

 

11. 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 : 

 

 

 

 30.09.2021 01.01.2021 

 

Iншi  фiнансовi iнвестицiї, 

 

 в.т.ч           334 871           56 899 

 

Облiгацiї внутрiшньої державної позики: 334 871 56 899 

 

деномiнованi у доларах США 32 827 0 

 

деномiнованi у Євро 57 341 0 

 

деномiнованi у гривнях 244 703 56 899 

 

Категорiя фiнансових iнструментiв    

 



За амортизованою вартiстю 242 030 56 899 

 

 

За справедливою вартiстю 92 841 0 

 

 

 

12. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 

 

    Згiдно з принципом вiдповiдностi актив з вiдстрочених аквiзицiйних витрат визнається i   

вiдноситься на витрати пропорцiйно розмiру визнаного доходу вiд страхових  премiй.   

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 

 

30.09.2021 01.01.2021 

 

Вартiсть на початок перiоду 97 723 99 430 

 

Збiльшення (зменшення) вартостi за перiод                32 909 - 1 707 

 

Вартiсть на кiнець звiтного перiоду 130 632 97 723 

 

 

 

 

13. Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 

 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (МТСБУ) на 01.01.21202 

складає 250 541 тис. грн., на 30.09.2021 - 314 738 тис. грн. 

 

14. Запаси 

 

 30.09.2021 01.01.2021 

 

Виробничi запаси 2 294 1 390 

 

Разом: 2 294   1 390 

 



 

 

15. Поточна дебiторська заборгованiсть 

 

 30.09.2021 

 

 01.01.2021 

 

 

 

 Заборгованiсть страхувальникiв (стр 1125) 320 247 

 

 

Заборгованiсть з перестрахування (стр. 1155) 262 518 

 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (стр. 1155) 526 603 

 

 Заборгованiсть по нарахованим доходам  (стр 1140) 5 846 6 396 

 

 

 Заборгованiсть за розрахунками (виданi аванси) (стр.1130) 2 349 1 862 

 

 

Дебiторська заборгованiсть з бюджетом (стр.1135) 215 446 

 

 

 Всього дебiторська заборгованiсть  9 516 10 072 

 

 

 

16. 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 : 

 

 

 

 30.09.2021 01.01.2021 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї (депозити на строк бiльше 3-х мiсяцiв) 173 740 321 536 

 

 

     

 

Облiгацiї внутрiшньої державної позики: 158 147 108 996 

 

деномiнованi у доларах США 32 827 28 250 

 

деномiнованi у Євро 57 341 6 968 



 

деномiнованi у гривнях 67 979 73 778 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 331 887 430 532 

 

   

 

Категорiї поточних облiгацiй: 

 

158 147 108 995  

 

Що вiдображаються за амортизованою вартiстю 124 545 64 904 

 

Що вiдображаються за справедливою  вартiстю 

 

33 602 44 091 

 

 

17. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

 В статтi "Грошi та їх еквiваленти" Балансу (Звiту про фiнансовий стан)" станом на 30.09.2021 

року вiдображенi грошовi кошти на банкiвських рахунках та банкiвськi депозити, розмiщенi 

термiном до 3-х мiсяцiв. 

 

 30.09.2021 01.01.2021 

 

 Грошовi кошти на поточних рахунках  8 420 11 071 

 

 Короткостроковi депозити зi строком погашення до 3-х мiсяцiв  113 500 100 900 

 

     

 

Всього 121 920 111 971 

 

 

 

 

18. Капiтал у дооцiнках та iнший капiтал 

 

 30.09.2021 01.01.2021 

 

 Дооцiнка основних засобiв та фiнансових iнструментiв 2 318 3 073 

 

 Всього капiтал у дооцiнках  2 318 3 073 

 

 Емiсiйний дохiд  529 570 529 570 

 

Iнший додатковий капiтал 38 38 

 

 Всього додатковий капiтал  531 926 532 681 

 



 

 

Дооцiнка фiнансових iнструментiв  це переоцiнка ОВДП класифiкованих , як  наявнi для 

продажу, де переоцiнка вiдображається через iнший сукупний дохiд та пiдлягає рекласифiкацiї 

при вибуттi таких iнвестицiй на прибутки та збитки. 

 

 

 

  Зареєстрований (пайовий) капiтал Товариства протягом 9 мiсяцiв 2021 року залишився 

незмiнним та становить станом на 30.09.2021 року  129 964 тис. грн. 

 

  Капiтал у дооцiнках протягом 9 мiсяцiв 2021 року зменшився на 755 тис. грн та станом на 

30.09.2021 складає 2 318 тис. грн. 

 

  Емiсiйний дохiд  протягом 9 мiсяцiв 2021 року  залишився незмiнним та  станом на 

30.09.2021 складає 529 570 тис. грн 

 

  Резервний капiтал протягом 9 мiсяцiв 2021 року збiльшився на 4 212 тис. грн, та складає 5 386 

тис.  грн. 

 

  Фiнансовий результат дiяльностi Товариства за 9 мiсяцiв 2021 року є прибутковим i складає 48 

917 тис.грн. 

 

 

 

19. 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 30 вересня 2021 року Товариство виконує зазначену вище вимогу, фактичний запас 

платоспроможностi Товариства становить 327 722 тис. грн., нормативний запас 

платоспроможностi - 156 320 тис. грн.  

 

Таким чином, величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi Товариства над 

розрахунковим нормативним запасом складає 171 402 тис. грн. (01.01.2021 -148 325 тис. грн.). 

 

 

 

20. 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 будь-яку 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 цивiльно-правової 

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: 

 

 

 

 30.06.2021 01.01.2021 

 

 Валовi страховi зобов'язання  794871 698 733 

 



Резерв  незароблених премiй 374 326 292 431 

 

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 233 506 240 206 

 

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi  167 763 163 375 

 

резерв коливань збитковостi 19 275 2721 

 

 Всього частка перестраховикiв у зобов'язаннях за страховою дiяльнiстю   

 

306 894 285 467 

 

Доля перестраховика в резервi незароблених премiй  

 

107 502 84 228 

 

Доля перестраховика в резервi заявлених, але не  

 

виплачених збиткiв  

 

129 376 135 576 

 

Доля перестраховика в резервах, якi виникли, але не заявленi  

 

70 016 65 663 

 

 Всього чистi страховi зобов'язання  487 977 413 267 

 

21. 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 30.09.2021 року наведено 

iнформацiю, що: 

 

 резерву незароблених премiй, сформованих на 30.09.2021 достатньо, щоб вiдповiдати 

майбутнiм зобов'язанням по дiючим на звiтну дату договорам. 

 

 

 

22. Поточна кредиторська заборгованiсть 

 

Основнi показники поточної кредиторської заборгованостi станом на звiтнi дати представленi 

таким чином: 



 

 

 

 30.09.2021 01.01.2021 

 

Кредиторська заборгованiсть перед страхувальниками по страховим виплатам 2 655 1 706 

 

 Заборгованiсть перед  перестраховиками  252 815 221 588 

 

 Заборгованiсть перед агентами, брокерами, та 

 

  iншими посередниками  5 650 6 717 

 

 Всього страхова кредиторська заборгованiсть (стр.1650) 261 121 230 010 

 

 

Заборгованiсть перед страхувальниками (аванси одержанi) (стр 1635) 

 

 29 839 33 494 

 

 

 Iнша кредиторська заборгованiсть  301 557 47 760 

 

 

 Всього iнша кредиторська заборгованiсть  331 396 311 264 

 

 

 

      

 

23. Чистi заробленi страховi премiї  

 

9 мiсяцiв  2021 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 5543 89 605 0 4 849 

 

Р3_05 - Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 96815 0 1126 0

 95 689 

 

Р3_06 - Страхування здоров'я на випадок хвороби 190 0 14 0 175 

 

Р3_08 - Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 143722 792 12474

 51 130 507 

 

Р3_10 - Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) 0 0 -2 0 2 

 

Р3_11 - Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 3460 1396 76 116 2 104 

 



Р3_12 - Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 15352 4392 -116 95

 11 171 

 

Р3_13 - Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 19 0 2 0

 17 

 

Р3_14 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 9411 320 1251 0 7 840 

 

Р3_16 - Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 0 0 -1 0 1 

 

Р3_17 - Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 

12 - 14 цiєї статтi) 5392 4042 1438 1482 1 394 

 

Р3_20 - Страхування фiнансових ризикiв 166 137 -105 -34 100 

 

Р3_23 - Страхування медичних витрат 91303 1902 21086 0 68 315 

 

Р4_06 - Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi...) та сiльської пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 464 0 20 0 444 

 

Р4_09 - Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 1953 0 -21 0

 1 975 

 

Р4_12 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 288142 133334 31892 15021 137 937 

 

Р4_13 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

додатковими договорами) 118127 61330 11845 6543 51 494 

 

Р4_18 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 

бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної  261 15 59 0 187 

 

Р4_30 - Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних в 802 21 34 0 747 

 

Р4_32 - Страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених 

Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна 1 0 -2 0

 3 

 

Р4_33 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 

iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути зап 508 0 20 0

 488 

 

Р4_39 - Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 1631 270 200 0 1 160 

 

Р4_43 - Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 309 15

 -1 0 296 

 



Всього 783 570 208 054 81 895 23 274 516 896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мiсяцiв  2020 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 3 661 164 -737 0 4 234 

 

Р3_05 - Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 82 790 0 3 991 0

 78 799 

 

Р3_06 - Страхування здоров'я на випадок хвороби 364 0 15 0 349 

 

Р3_08 - Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 110 196 1 124 4 217

 40 104 896 

 

Р3_10 - Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) 4 0 1 0 3 

 

Р3_11 - Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 3 066 1 087 40 7 1 946 

 

Р3_12 - Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 13 225 2 966 -3 339 -2 641

 10 957 

 

Р3_13 - Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 28 0 -32 0

 60 

 

Р3_14 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 7 554 313 482 0 6 760 

 

Р3_16 - Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 1 0 0 0 1 

 

Р3_17 - Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 

12 - 14 цiєї статтi) 1 829 867 -2 729 -192 3 499 

 

Р3_20 - Страхування фiнансових ризикiв 178 164 -505 -481 37 

 

Р3_23 - Страхування медичних витрат 54 317 930 -38 674 0 92 061 

 

Р4_06 - Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi...) та сiльської пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 435 0 -279 0 714 

 



Р4_09 - Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 1 781 0 151 0

 1 629 

 

Р4_12 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 238 806 110 976 30 157 13 978 111 650 

 

Р4_13 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

додатковими договорами) 84 652 48 539 -459 -1 085 35 487 

 

Р4_18 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 

бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної  194 14 28 0 153 

 

Р4_30 - Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних в 966 0 16 0 949 

 

Р4_32 - Страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених 

Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна 1 0 -2 0

 3 

 

Р4_33 - Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 

iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути зап 481 0 -17 0

 498 

 

Р4_39 - Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 1 251 237 -33 0 1 047 

 

Р4_43 - Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 269 14

 6 0 249 

 

Всього 606 050 167 396 -7 701 9 627 455 981 

 

 

 

 

 

 

 

24. Iнвестицiйнi та iншi операцiйнi доходи (тис. Грн.) 

 

  Види доходiв Перiод, що закiнчився 

 

 30.09.2021 30.09.2020 

 

1.1. Iнвестицiйний дохiд, в тому числi:    (стр 2220) 49 152 56 596 

 

" Процентнi доходи по облiгацiям  17 299 9 698 

 

" Процентнi доходи по поточним рахункам 178 943 

 

" Процентнi доходи по депозитним рахункам 14 077 29 763 

 



" Процентнi доходи по фондам МТСБУ 17 598 16 192 

 

1.2 Iнший операцiйний дохiд                    (стр 2120) 

 

 92 200 100 054 

 

" Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 55 0 

 

" Дохiд  вiд реалiзацiї ОЗ та НА 254 43 

 

" Дохiд вiд операцiйної оренди 602 496 

 

" Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 0 0 

 

" Отриманi штрафи, пенi неустойки 0 49 

 

" Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником або iншою 

особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 12 280 10 440 

 

" Суми отриманих  комiсiйних винагород за перестрахування та iнший операцiйний дохiд

 73 046 59 489 

 

" Iншi операцiйнi витрати 5 963 5 961 

 

" Курсовi рiзницi 0 23 576 

 

 

 

25. Виплати за страховою дiяльнiстю (тис. Грн.) 

 

9 мiсяцiв  2021 Страховi виплати, тис. грн. Частки страхових виплат i вiдшкодувань, 

компенсованi   перестраховиками Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

 

    

 

·        Страхування вiд нещасних випадкiв 320 0 320 

 

·        Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 42402 0 42402 

 

·        Страхування здоров'я на випадок хвороби 10 0 10 

 

·        Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 84349 104 84245 

 

·        Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 322 0 322 

 

·        Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 341 0 341 

 

·        Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7012) 20 0 20 

 

·        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 1423 0 1423 



 

·        Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 

12 0 14 цiєї статтi) 1 0 1 

 

·        Страхування фiнансових ризикiв 5725 5725 0 

 

·        Страхування медичних витрат 4442 0 4442 

 

·        Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 127 0 127 

 

·        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 130352 65077 65275 

 

·        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

додатковими договорами) 25447 16157 9290 

 

·        Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 342 0 342 

 

ВСЬОГО 295 625 87 063 208 562 

 

    

 

 

 

 

 

9 мiсяцiв  2020 Страховi виплати, тис. грн. Частки страхових виплат i вiдшкодувань, 

компенсованi   перестраховиками Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

 

    

 

·        Страхування вiд нещасних випадкiв 256 0 256 

 

·        Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 29 355 0 29 355 

 

·        Страхування здоров'я на випадок хвороби 94 0 94 

 

·        Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 58 198 503 57 695 

 

·        Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 0 0 0 

 

·        Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 996 0 996 

 

·        Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7012) 30 0 30 

 

·        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 1 351 0 1 351 

 

·        Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 

12 0 14 цiєї статтi) 41 0 41 



 

·        Страхування фiнансових ризикiв 0 0 0 

 

·        Страхування медичних витрат 5 856 0 5 856 

 

·        Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi...) та сiльської пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 7 0 7 

 

·        Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 593 0 593 

 

·        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за звичайними 

договорами) 100 237 50 005 50 232 

 

    

 

·        Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

додатковими договорами) 28 414 19 253 9 161 

 

ВСЬОГО 225 425 69 761 155 664 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Адмiнiстративнi витрати (тис. Грн.) 

 

    Стр. 2130 Перiод, що закiнчився 

 

 30.09.2021 30.09.2020 

 

" Заробiтна плата та вiдрахування 17 494 17 552 

 

" Iншi витрати на персонал 2 976 2 854 

 

" Амортизацiя 1 463 1 562 

 

" Витрати на оренду примiщень та транспортних засобiв 1 301 766 

 

" Комунальнi витрати 504 419 

 

" Витрати на охорону 54 50 

 

" Витрати на пiдготовку кадрiв (внутрiшнi та зовнiшнi семiнари) 44 155 

 

" Витрати на придбання лiтератури та перiодичних видань 18 16 



 

" Витрати на РКО 4 127 3 185 

 

" Канцелярськi витрати та папiр 108 119 

 

" Поштовi витрати (в т.ч. кур'єрська доставка) 1 021 638 

 

" Представницькi витрати 277 726 

 

" Протипожежнi системи 0 0 

 

" Витрати на використання мiського, мiжмiського, мiжнародного та мобiльного 

телефонного зв'язку 286 445 

 

" Витрати на використання Iнтернет зв'язку 319 209 

 

" Витрати на нормативне та iнформацiйне забезпечення 347 202 

 

" Витрати на вiдрядження 47 83 

 

" Спонсорство та благодiйнiсть 275 250 

 

" Витрати на аудит та зовнiшнiх консультантiв 834 764 

 

" Витрати на утримання i обслуговування ОС i НА 1 468 787 

 

" Витрати на утримання i супровiд програмних продуктiв 1 764 1 034 

 

" Витрати на паливо 308 157 

 

" Ремонт i утримання будiвель i споруд 38 87 

 

" Ремонт та утримання транспортних засобiв 290 152 

 

" Господарськi витрати 64 111 

 

" Юридичнi послуги // Послуги Нотарiуса 19 812 

 

" Судовi витрати 1 089 1 313 

 

" Iншi адмiнiстративнi витрати 0  4 615 

 

" Всього адмiнiстративнi витрати 36 535 39 063 

 

 

 

 

 

27. Витрати на збут (тис. Грн.) 

 

  



 

  Стр. 2150 Перiод, що закiнчився 

 

 30.09.2021 30.09.2020 

 

" Заробiтна плата 37 939 32 725 

 

" Iншi витрати на персонал 335 0 

 

" Вiдрахування до соцiальних фондiв 8 597 7 336 

 

" Агентська винагорода 83 416 63 081 

 

" Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 28 865 28 836 

 

" Витрати на маркетинг та рекламу 547 822 

 

" Витрати на полiси 1 049 1 208 

 

" Витрати на пiдготовку кадрiв (внутрiшнi та зовнiшнi семiнари) 64 37 

 

" Вступнi та членськi внески 3 854 3 196 

 

" Витрати на вiдрядження 56 54 

 

" Послуги зовнiшнiх консультантiв 361 233 

 

" Витрати на зв'язок на iнтернет 1 364 1 438 

 

" Iншi витрати на збут 20 183 18 232 

 

Всього 186 631 157 199 

 

 

 

 

 

28. Собiвартiсть страхових послуг 

 

 

 

 

 

 Перiод, що закiнчився 

 

 30.09.2021 30.09.2020 

 

" Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi 

витрати) 92 054 99 401 

 

" Витрати, пов'язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати) 1 396



 1 243 

 

" Iншi витрати  31 277 32 205 

 

Всього 124 727 132 849 

 

 

 

 

 

29. Iншi операцiйнi витрати (тис. Грн.) 

 

Стр 2180 Перiод, що закiнчився 

 

 

 

 30.09.2021 30.09.2020 

 

" МТСБУ 11 323 2 234 

 

" Витрати на участь у тендерах 30 7 

 

" Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 2 745 3 812 

 

" Штрафи i пенi 0 0 

 

" Курсовi рiзницi  5 181 0 

 

" Iншi   152 117 

 

Всього 19 432 6 170 

 

 

 

 

 

 

 

  Операцiйнi  курсовi  рiзницi Перiод, що закiнчився 

 

 30.09.2021 30.09.2020 

 

" Доходи вiд курсових рiзниць 42 256 46 231 

 

" Збитки вiд курсових рiзниць 47 437 22 654 

 

" Чистий результат (стр.2120/2180) -5 181 23 576 

 

 

 

У зв'язку зi змiною облiкової полiтики Компанiї, витрати якi виникають в результатi руху 



грошових коштiв в фондах МТСБУ,  а саме - регламентнi виплати, витрати, пов'язанi з 

регулюванням страхових випадкiв, у 2 кварталi були перенесенi до статтi "Вiдрахування у 

централiзованi страховi резервнi фонди", так як данi витрати не належать до прямого 

врегулювання страхових випадкiв Компанiї. Коригування було зроблено ретроспективно с 

початку 2021року. 

 

 

 

30. Оренднi платежi (активи з правом використання)  

 

            Активи з  правом використання 

 

 

 

Тис.грн. Офiси Устаткування Обладнання Всього 

 

Первiсна вартiсть на 01.01.2021 року 12 758 0 0 12 758 

 

Надходження 780 0 0 780 

 

Вибуття  443 0 0 443 

 

Первiсна вартiсть на 30.09.2021 року 13 094 0 0 13 094 

 

Накопичена амортизацiя на 01.01.2021 року 3 517 0 0 3 517 

 

Нараховано за 9 мiсяцiв 378 0 0 378 

 

Списано за 9 мiсяцiв 3 548     3 548 

 

Накопичена амортизацiя на 30.09.2021 року 6 687 0 0 6 687 

 

Балансова вартiсть 0   0 

 

На 01.01.2021 року 9 241 0 0 9 241 

 

На 30.09.2021 року 6 407 0 0 6 407 

 

     

 

Тис.грн. Офiси Устаткування Обладнання Всього 

 

Первiсна вартiсть на 01.01.2020 року 3 167 0 0 3 167 

 

Надходження 10 957 0 0 10 957 

 

Вибуття  1 366 0 

 

0 

 

1 366 



 

 

Первiсна вартiсть на 31.12.2020 року 12 758 0 0 12 758 

 

Накопичена амортизацiя на 01.01.2020 року 854 0 0 854 

 

Нараховано за рiк 1 250 0 0 1 250 

 

Списано за рiк 3 912     3 913 

 

 

Накопичена амортизацiя на 31.12.2020 року 3 517 0 0 3 517 

 

Балансова вартiсть       0 

 

На 01.01.2020 року 2 313 0 0 2 313 

 

На 31.12.2020 року 9 242 0 0 9 241 

 

 

 

 

 

 

Товариство  орендує офiси для ведення господарської дiяльностi. Середнiй строк оренди -2 

роки . 

 

     

 

Аналiз орендних зобов'язань за строками погашення на дисконтованiй основi:  

 

 

 

    

 

Рiк погашення Сума погашення тис.грн 

 

2021 189 

 

2022                          301 

 

2023 6 089 

 

Всього 6 579 

 

     

 

 

 

31. Витрати на оплату працi (тис. Грн.) 

 



 Перiод, що закiнчився 

 

 30.09.2021 30.09.2020 

 

" Заробiтна плата  75 544 64 473 

 

" Витрати на соцiальне страхування  15 603 13 310 

 

 Всього  91 147 77 783 

 

" Середня кiлькiсть працiвникiв  654 664 

 

 

 

 

 

 

 

32. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються 

 

 за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 

 

 

 

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

УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ - 37816513). 

 

Протоколом загальних  зборiв 33 учасникiв  ТОВ   "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" вiд 26.08.2020 

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

 

Повноправним учасником Товариства Компаня стала 15.10.2020 - з дати державної реєстрацiї 

нової редакцiї Статуту з усiма учасниками. 

 

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

(сiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот п'ятдесят двi тисячi гривень 00 копiйок), що складає 23,1% 

(двадцять три цiлих одна сота вiдсотка) статутного капiталу Товариства та 23,1% (двадцять три 

цiлих одна сота вiдсотка) кiлькостi голосiв на Загальних зборах 

 

  Фiнансовi iнвестицiя, що облiковується за методом участi в капiталi, на дату балансу 

вiдображається за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного 

капiталу об'єкта iнвестування.  

 

 

 

Назва асоцiйованої компанiї Країна реєстрацiї Вид дiяльностi Частка контролю 

(%) Балансова вартiсть,тис. грн. 

 

ТОВ  "ВIГ СЕРВIСЕЗ УКРАЇНА" Україна Консультування з питань iнформатизацiї 23,1

 17 852  

 

Всього       17 852   



 

 

 

 

 

33. 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.  

 

 

 

34. 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. 

 

 

 

35. 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. 

 

36. 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. 

 

 

 

37. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

 

  Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску Головою правлiння Товариства 23 

жовтня 2021р.  

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть за 9 мiсяцiв 2021 року не перевiрена суб'єктом аудиторської 

дiяльностi. 

 

 

 

              

 

Голова Правлiння        Д.О. Грицута 

 

 

 

Головний бухгалтер                 Т.А. Шевченко 

 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
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. 

 

ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" у своїй дiяльностi дотримується 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)  

 

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. 

 

Серед важливих подiй звiтного перiоду: 

 

- змiнено склад акцiонерiв Товариства. Акцiонер фiзична особа - пан Кiндзерський Ю.I. продав 

акцiю, якою володiв, та залишив ряди акцiонерiв ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС 

ГРУП"  

 

- затверджено оновлену редакцiю Статуту Товариства 

 

- опублiковано структуру власностi Товариства (подано до НБУ). 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку промiжної iнформацiї та пiдтверджує, 

що: 

 

- промiжна 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; 

 

 

 

 

 

 

 


