
 

 

Титульний аркуш 

 

_______________________ 
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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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 

2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

 

Генеральний директор 

(посада) 

 

_________________ 

(підпис) 

 

Романенко О.О. 

(прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кардіф" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34538696 

4. Місцезнаходження: м. Київ, Подільський, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 4286166 4286166 

6. Адреса електронної пошти: volodymyr.yerіn@cardіf.com  

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

зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 27.03.2019, Протокол засідання 

наглядової ради Приватного акціонерне товариства "Страхова компанія "Кардіф" № 31. 

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 

оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з 

розвитку інфраструктури фондового ринку України", код за ЄДРПОУ 21676262, Україна, Номер свідоцтва 

DR/00001/APA 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

  

http://cardіf.com.ua/company/publіc-іnfo/ 

(адреса сторінки) 

 17.04.2019 

(дата) 

 

Зміст 

 

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

1. Основні відомості про емітента. Х 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. Х 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство. 
 

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

7. Судові справи емітента. Х 

8. Штрафні санкції емітента. Х 

9. Опис бізнесу. Х 

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

1) інформація про органи управління; Х 

2) інформація про посадових осіб емітента; Х 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; Х 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; Х 

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

звільнення; 

 

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): Х 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; Х 

2) інформація про розвиток емітента; Х 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат 

емітента: 

Х 

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

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування; 

Х 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків; 

Х 

4) звіт про корпоративне управління: Х 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; Х 

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

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 

Х 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 

вимоги; 

Х 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); Х 

інформація про наглядову раду; Х 

інформація про виконавчий орган; Х 

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

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

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

емітента; 

Х 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; Х 

повноваження посадових осіб емітента. Х 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 

та/або класу належних їм акцій. 

Х 

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

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 

Х 

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

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

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

акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 

пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 

обов'язків акціонерів (учасників). 

Х 

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

пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 

Х 

1) інформація про випуски акцій емітента; Х 

2) інформація про облігації емітента; Х 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; Х 

4) інформація про похідні цінні папери емітента; Х 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

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

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

за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). 

 

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

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

статутного капіталу такого емітента. 

Х 

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

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

Х 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 

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

таких прав передано іншій особі. 

Х 

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



24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: Х 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; Х 

3) інформація про зобов'язання емітента; Х 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; Х 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. Х 

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

26. Інформація вчинення значних правочинів.  

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

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

обставини, існування яких створює заінтересованість. 

 

29. Річна фінансова звітність. Х 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 

аудитором (аудиторською фірмою). 

 

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

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

 

32. Твердження щодо річної інформації. Х 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 

емітента, яка наявна в емітента. 

Х 

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

здійснюють контроль над емітентом. 

Х 

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

звітного періоду. 

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

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

активів до складу іпотечного покриття; 

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 

активів на кінець звітного періоду; 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 

іпотечного покриття. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки.  

 

Емітент є приватним акціонерним товариством, у зв’язку з цим наступна інформація не розкривається: 

- Інформація щодо посади корпоративного секретаря; 

- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення; 

- Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 

- Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій; 

- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 

- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва); 

- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 

- Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість; 

 



- Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; 

- Інформація вчинення значних правочинів; 

- Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, Емітент не приймав участі в створенні 

юридичних осіб 

Інформація про рейтингове агентство відсутня, акції емітента на фондових біржах не торгуються. 

Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась. 

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

Філіали, відокремлені підрозділи у емітента відсутні. 

Судові справи емітента – інформація відсутня. Станом на початок звітного року відсутні судові справи за 

якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, стороною в 

яких виступає емітент. 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня. Посадові особами 

емітента акціями емітента не володіють. 

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін у звітному періоді не відбувалось. 

Інформація про облігації емітента, про похідні цінні папери, про інші цінні папери, випущені емітентом не 

розкривається за відсутності таких випусків. 

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня. Власних акцій 

протягом звітного періоду не придбавали 

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

відсутня. У власності працівників емітента інших цінних паперів Емітента немає. 

У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого 

емітента немає, тому інформація не розкривається. 

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 не 

розкривається. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не застосовувались. 

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 відсутня, таких обмежень не накладалось. 

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня. Дивідендів та інших 

доходів за цінними паперами у звітному році не виплачували. 

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також собівартість 

реалізованої продукції не розкривається. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як 

переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за 

класифікатором видів економічної діяльності.  

У емітента інформація відсутня про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. 

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 

здійснюють контроль над емітентом не розкривається. Відсутні договори та правочини, умовою чинності 

яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 

Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів. 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента 

 

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кардіф"  

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності): А01 №603144 

3. Дата проведення державної реєстрації: 21.07.2006 

4. Територія (область): м. Київ 

5. Статутний капітал (грн): 12736100 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі: 0 

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

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії: 0 

8. Середня кількість працівників (осіб): 28 

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

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 



10. Банки, що обслуговують емітента: 

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

національній валюті: Публічне Акціонерне Товариство "Укрсиббанк" 

2) МФО банку: 351005 

3) поточний рахунок: 26503013656301 

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

валюті: Публічне Акціонерне Товариство "Укрсиббанк" 

5) МФО банку: 351005 

6) поточний рахунок: 26504013656300 

 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхування здоров'я на випадок хвороби АВ520997 11.02.2010 

Державна комісія з 

регулювання ринків 

фінансових послуг України 

Необмежена 

Опис Термін дії ліцензії необмежений та продовження не потребує. 

  
Страхування майна (крім залізничного, 

наземного, повітряного, водного 

транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту), вантажів 

та багажу (вантажобагажу)) 

АВ520998 11.02.2010 

Державна комісія з 

регулювання ринків 

фінансових послуг України 

Необмежена 

Опис Термін дії ліцензії необмежений та продовження не потребує. 

  

Страхування від нещасних випадків АВ520999 11.02.2010 

Державна комісія з 

регулювання ринків 

фінансових послуг України 

Необмежена 

Опис Термін дії ліцензії необмежений та продовження не потребує. 

  

Страхування фінансових ризиків АВ521000 11.02.2010 

Державна комісія з 

регулювання ринків 

фінансових послуг України 

Необмежена 

Опис Термін дії ліцензії необмежений та продовження не потребує. 

  

Страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ 
АД039975 02.11.2012 

Державна комісія з 

регулювання ринків 

фінансових послуг України 

Необмежена 

Опис Термін дії ліцензії необмежений та продовження не потребує. 

  

Страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу) 
3757 15.09.2017 

Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

Необмежена 

Опис Термін дії ліцензії необмежений та продовження не потребує 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах: 

Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб 

 

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. 



Емітент не створював посаду корпоративного секретаря. 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Акції емітента на фондових біржах не торгуються. Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась. 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: 

Філіали, відокремлені підрозділи відсутні 

 

16. Судові справи емітента 

Станом на кінець звітного року відсутні судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та 

більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступає емітент. 

 

17. Штрафні санкції емітента 

N 

з/п 

Номер та дата рішення, 

яким накладено штрафну 

санкцію 

Орган, який наклав 

штрафну санкцію 

Вид стягнення Інформація про 

виконання 

 1. Акт від 02.10.2018 № 4651/26-

15-12-08-20/34538696  

Головне управління 

ДФС у м. Києві  

Штраф в розмірі 

170,00 грн.  

 сплачено 05.11.2018 

р. 

 

18. Опис бізнесу. 

 

1. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось. 

 

2. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 28 особи. 

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 0 осіб 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 1 (особа) 

Фонд оплати праці 11 065 тис. грн. 

Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 10,9%. 

Емітент заохочує навчання співробітників, відвідування тренінгів та семінарів з метою забезпечення рівня кваліфікації 

її працівників операційним потребам емітента. 

 

3. Емітент є членом Української Федерації Убезпечення. 

 

4. Емітент не проводить спільної діяльності. 

 

5. Протягом звітного періоду до емітента не надходило пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб. 

 

6. опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та 

оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) зазначений в Примітці 3 до Фінансової звітності за 2018 рік, що є 

частиною цієї річної інформації про емітента. 

 

7. Основний вид діяльності емітента – надання страхових послуг на території України. Послуги емітента включають 

страхування від нещасних випадків, страхування здоров`я на випадок хвороби, страхування фінансових ризиків 

(ризику втрати роботи), страхування майна та страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ. Емітент має 

безстрокові ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 

здійснення страхування від нещасних випадків серії АВ №520999, страхування на випадок хвороби серії АВ №520997, 

страхування майна серії АВ №520998, страхування фінансових ризиків серії АВ №521000, страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ № АД 039975 та страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), що видана 

згідно розпорядження Нацкомфінпослуг № 3757 від 15.09.2017р. 

 

Валові страхові премії, отримані емітентом протягом 2018 року становили 71 715 тис. грн. Зароблені страхові премії 

протягом 2018 року становили 55 713 грн. При цьому чиста сума понесених збитків за страховим відшкодуванням 

склала 2 111 тис. грн., а сума аквізаційних витрат, понесених емітентом протягом 2018 року склала 43 890 тис. грн. 

 

2018 рік, незважаючи на негативний вплив збройного конфлікту на Донбасі та анексії Росією Криму, видався для 

української економіки відносно успішним. За попередніми оцінками ріст ВВП склав 3,2% (+2,1% в 2017 р.). Інфляція 

в 2018 знизилася до 9,8% з 13,7% в 2017 р., втримавшись нижче 10% рівня, як було заплановано НБУ, що є 

найнижчим результатом за останні п’ять років. Українська гривня протягом 2018 року зазнала деяких коливань, але 

станом на 31 грудня 2018 р. в порівнянні до 31 грудня 2017 р. гривня зміцнилася на 1% до долара США і на 5% до 

євро. До позитивних чинників, що вплинули на наведені вище результати слід віднести сприятливу динаміку на 

світових сировинних ринках, рекордний врожай 2018 р., продовження співпраці з міжнародними фінансовими 

установами. 



Хоча  угода з МВФ про Механізм розширеного кредитування, яка добігла кінця, була виконана лише частково, 

Україна погодила нову програму Stand-By обсягом 3,9 млрд. доларів США, і вже отримала в грудні 2018 р. перший 

транш в 1,4 млрд. доларів США. Разом з тим, протягом 2018 року кредитний рейтинг України залишався стабільним і 

міністерство фінансів досить успішно залучало комерційні запозичення. 

Політична ситуація в Україні в 2018 р. залишалася стабільною, незважаючи на наближення нового електорального 

циклу: в 2019 мають відбутися президентські та парламентські вибори. Запровадження військового стану в результаті 

агресивних дій Росії в Керченській протоці в листопаді 2018 р. було обмежене територіально та в часі, і не мало 

значного впливу на економічну ситуацію. 

В 2018 емітент фактично розпочав співпрацю з Ощадбанком. Хоч обсяги діяльності в 2018 були незначними, 

перспективи співробітництва з Ощадбанком є багатообіцяючими.  Слід відмітити також початок співробітництва з 

оператором мобільного зв’язку Лайфселл, яке також має великі перспективи. 

Подальший розвиток економічної та політичної ситуації може оцінюватися зі стриманим оптимізмом, що, за 

сприятливих умов, матиме позитивний ефект на діяльність емітента. Наразі українська економіка залишається 

уразливою до коливань на світових сировинних ринках, великими залишаються як політичні ризики, пов’язані з 

президентськими та парламентськими виборами, так і ризики ескалації військово-політичного конфлікту на Донбасі 

та в азовсько-чорноморському регіоні.  

Тим не менш керівництво емітента впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення її стабільної 

діяльності за даних умов. 

 

8. Протягом останніх п'яти років Емітент не проводив значних операцій з придбання або відчуження активів, які б 

могли суттєво вплинути на його фінансовий стан та господарську діяльність. 

 

9. Емітент надає страхові послуги використовуючи модель В2В2С. Вартість основних засобів емітента (включаючи 

нематеріальні активи) не є суттєвою та становить 1,2% від його сукупних активів.  

 

10. Страхова діяльність є ліцензованим видом діяльності, що накладає відповідні обмеження на її здійснення 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів та коштів технічних резервів. 

ПрАТ «СК «Кардіф» виконує вимоги Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого 

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  № 850 

від  07.06.2018 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  06.07.2018 р. за № 782/32234. 

 

12. Основним видом договорів, які укладаються компанією в рамках свої діяльності є договір страхування. Укладені 

договори страхування виконуються до моменту закінчення строку дії договору або до припинення його дії. Сума 

страхових платежів за такими договорами є сплаченою станом на кінець звітного періоду.  У емітента відсутні інші 

укладені договори за якими не виконані зобов’язання станом на кінець звітного періоду.     

 

13. Емітент дотримується стратегії розвитку та принципів, що впроваджуються групою BNP Parіbas в Україні. Емітент 

планує збільшувати в своєму портфелі частку страхових продуктів, що реалізуються за допомогою електронної 

комерції, а також планує підвищувати клієнтську цінність існуючих страхових продуктів.  

З цією метою у 2019 році емітент планує отримати ліцензії з провадження добровільних видів страхування: 

• Страхування медичних витрат. 

• Страхування відповідальності перед третіми особами. 

 

14. Емітент не здійснював протягом 2018 року витрат на інноваційну діяльність (дослідження та розробки). 

 

15. Відсутня інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 

діяльності емітента 

 

ІV. Інформація про органи управління 

 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори Представники акціонерів 

Домінік Барталон (Domіnіque Barthalon) – представник БНП 

ПАРІБА КАРДІФ (BNP PARІBAS CARDІF), довіреність, видана 

29 березня 2018 р. 

Патрік Сібіед (Patrіck Sіbіeude) – представник КАРДІФ 

АССЮРАНС ВІ (CARDІF ASSURANCE VІE), довіреність, 

видана 29 березня 2018 р. 

Флора Тсе-Дюран (Flora Tse-Durand)  - представник КАРДІФ 

АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС (CARDІF ASSURANCE RІSQUES 

DІVERS), довіреність, видана 29 березня 2018 р. 



Наглядова Рада Члени наглядової ради 

3 особи:   

Протягом періоду 01.01.2018 – 14.05.2018: 

Жерар Біне (Gerard Bіnet); 

Александр Дразнікс (Alexandre Draznіeks); 

Жозе Деглі-Еспості (José Deglі-Espostі). 

Протягом періоду 14.05.2018 – 31.12.2018: 

Жерар Біне (Gerard Bіnet); 

Александр Дразнікс (Alexandre Draznіeks); 

Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Françoіs Bourdeaux) 

Виконавчий орган 
Одноособово, Генеральний 

директор 

Романенко Олег Олексійович 

Ревізор Одноособово, Ревізор Шацька Тетяна Миколаївна 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

1) посада*:  

Генеральний директор 

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

Романенко Олег Олексійович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТзОВ "СМОБІ Індастріз" ЄДРПОУ – 33921631 

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

01.08.2006 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, Положенням про Виконавчий 

орган. 

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода 

у натуральній формі емітентом не надавалася.  

Загальний стаж роботи 31 рік. 

У звітному періоді Генерального директора не переобирали, зміни в персональному складі виконавчого органу 

Емітента не відбувалось. 

Протягом останніх п’яти років займав посади: Генеральний директор ПрАТ "СК "Кардіф". 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 

акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада* 



Головний бухгалтер 

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

Шереметова Олена Миколаївна  

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 

Заступник головного бухгалтера ПрАТ «СК «Кардіф» 

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

26.04.2013 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією.  

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода 

у натуральній формі емітентом не надавалася.  

Загальний стаж роботи 23 роки. 

У звітному періоді змін на посаді Головного бухгалтера не відбувалось. 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник відділу обліку страхування та інвестицій 

Управління бухгалтерського обліку та звітності ЗАТ «Страхова компанія «Еталон», Заступник головного бухгалтера 

ПрАТ «СК «Кардіф», Головний бухгалтер ПрАТ «СК «Кардіф». ЄДРПОУ – 34538696. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 

акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада* 

Ревізор 

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

Шацька Тетяна Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

13 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "ОТП Банк", начальник сектору з контролю за ризиками приватних клієнтів за автомобільними кредитами без 

застав та іпотечними кредитами з нестандартними умовами. ЄДРПОУ – 21685166 

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



14.05.2018 на 3 роки 

9) Опис 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Кардіф", які відбулись 14 травня 2018 року (протокол 

№1-18 від 14.05.2018 року) відбулись зміни на посаді Ревізора. Підставою для прийняття рішення є закінчення 

терміну повноважень Ревізора, та переобрання Ревізора новий термін. 

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, Положенням про Ревізора, 

посадовою інструкцією.  

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода 

у натуральній формі емітентом не надавалася.  

Загальний стаж роботи 13 років. 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Внутрішній контролер (РЕВІЗОР) ПрАТ "СК 

"Кардіф".  

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада* 

Голова Наглядової ради (представник акціонера) 

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

Жерар Біне (Gerard Bіnet) 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 

Заступник виконавчого директора BNP Parіbas Cardіf - 382983922 

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

14.05.2018 на 3 роки 

9) Опис 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Кардіф", які відбулись 14 травня 2018 року (протокол 

№1-18 від 14.05.2018 року) відбулись зміни складі членів Наглядової ради. Підставою для прийняття рішення про 

зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень Наглядової ради товариства, та 

переобрання членів Наглядової ради товариства у новому складі. 

Головою Наглядової ради особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "СК "Кардіф", засідання якої 

відбулось 06 вересня 2018 року (протокол №29 від 06.09.2018 року). 

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, Положенням про Наглядову 

раду. 

Емітент не сплачує винагороди за виконання обов’язків та здійснення повноважень Голови Наглядової ради.  

Загальний стаж роботи 42 роки. 

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник виконавчого директора BNP 

Parіbas Cardіf; Голова Наглядової ради товариства. 

Посадова особа одночасно займає посаду заступник виконавчого директора BNP Parіbas Cardіf,  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 

акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада* 

член Наглядової ради (представник акціонера) 

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

Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Franсoіs Bourdeaux) 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 

Директор Бізнес Проектів в БНП Паріба Кардіф - 382983922 

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

14.05.2018 на 3 роки 

9) Опис 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Кардіф", які відбулись 14 травня 2018 року (протокол 

№1-18 від 14.05.2018 року) відбулись зміни складі членів Наглядової ради. Підставою для прийняття рішення про 

зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень Наглядової ради товариства, та 

переобрання членів Наглядової ради товариства у новому складі. 

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства. 

Емітент не сплачує винагороди за виконання обов’язків та здійснення повноважень члена Наглядової ради. 

Загальний стаж роботи 42 роки. 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Директор Бізнес Проектів в БНП Паріба Кардіф.  

Посадова особа одночасно займає посаду Директор Бізнес Проектів в БНП Паріба Кардіф. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 

акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада* 

член Наглядової ради (представник акціонера) 

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

Aлександра Дразнікс (Alexandre Draznіeks) 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/в 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 



Директор з розвитку ринків Північної Європи та країн з перехідною Економікою БНП Паріба Кардіф - 382983922 

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

14.05.2018 на 3 роки 

9) Опис 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Кардіф", які відбулись 14 травня 2018 року (протокол 

№1-18 від 14.05.2018 року) відбулись зміни складі членів Наглядової ради. Підставою для прийняття рішення про 

зміну у персональному складі посадових осіб є закінчення терміну повноважень Наглядової ради товариства, та 

переобрання членів Наглядової ради товариства у новому складі. 

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства. 

Емітент не сплачує винагороди за виконання обов’язків та здійснення повноважень члена Наглядової ради. 

Загальний стаж роботи 25 років. 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Директор з розвитку ринків Північної Європи та 

країн з перехідною Економікою БНП Паріба Кардіф; член Наглядової ради Товариства. 

Посадова особа одночасно займає посаду директор з розвитку ринків Північної Європи та країн з перехідною 

Економікою BNP Parіbas Cardіf. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 

акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посадові особи акціями емітента не володіють 

 

 

VІ. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 

 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

 БНП ПАРІБА КАРДІФ  

(BNP Parіbas Cardіf) 

 382983922  Франція, 75009, м. Париж, 

бульвар Оссманн, 1 (1, bd 

Haussmann 75009 Parіs, 

France) 

99,999968 

КАРДІФ АССЮРАНС ВІ 

(«CARDІF ASSURANCE 

VІE») 

732028154 Франція, 75009, м. Париж, 

бульвар Оссманн, 1 (1, bd 

Haussmann 75009 Parіs, 

France) 

0,000016 

КАРДІФ-АССЮРАНС 

РІСК ДІВЕРС 

(«CARDІF-ASSURANCES 

RІSQUES DІVERS») 

308896547 

 

Франція, 75009, м. Париж, 

бульвар Оссманн, 1 (1, bd 

Haussmann 75009 Parіs, 

France) 

0,000016 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

 - -  -  

Усього 100%  

 

 
 
 
 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 
 

Компанія дотримується стратегії розвитку та принципів, що впроваджуються групою BNP Paribas в Україні. Компанія 

планує збільшувати в своєму портфелі частку страхових продуктів, що реалізуються за допомогою електронної 

комерції, а також планує підвищувати клієнтську цінність існуючих страхових продуктів.  

З цією метою у 2019 році Компанія планує отримати ліцензії з провадження добровільних видів страхування: 

• Страхування медичних витрат 

• Страхування відповідальності перед третіми особами  

 

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.  
 

Основний вид діяльності Компанії – надання страхових послуг на території України. Послуги Компанії включають 

страхування від нещасних випадків, страхування здоров`я на випадок хвороби, страхування фінансових ризиків 

(ризику втрати роботи), страхування майна та страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ. Компанія 

має безстрокові ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

на здійснення: 

- страхування від нещасних випадків серії АВ №520999 від 11.02.2010 р., 

- страхування на випадок хвороби серії АВ №520997 від 11.02.2010 р., 

- страхування майна серії АВ №520998 від 11.02.2010 р., 

- страхування фінансових ризиків серії АВ №521000 від 11.02.2010 р., 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № АД 039975 від 02.11.2012 р., 

- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг № 3757 

від 15.09.2017 р. 

 

Компанія здійснює свою діяльність за бізнес моделлю B2B2C, надаючи страхові послуги через своїх партнерів – 

страхових агентів. Основними партнерами Компанії є банки на долю яких припадає 61,6 % страхових премій, 

отриманих Компанією в 2018 році, що відповідають потребам клієнтів, постійно підвищуючи цінність страхових 

продуктів для клієнтів.  

У 2018 році Компанія активно розвивала альтернативні страхові продукти та канали продажів із використанням 

цифрових технологій в сфері електронної комерції.  

За результатами діяльності Компанії в 2018 році отримано 71 714,9тис. грн. страхових премій, що на 3,5% більше ніж 

за 2017 рік.  

 

За результатами 2018 року Компанія отримала збиток  у розмірі 340 тис. грн. в порівнянні зі збитком за результатами 

2017 року у розмірі   2 922 тис. грн. Слід зазначити, що збиток у 2018 році великою мірою був спричинений змінами в 

методології розрахунку страхових резервів, які призвели до одномоментного 25% росту резерву незароблених премій, 

що негативно вплинуло на загальний фінансовий результат. 

 

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
 

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

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування; 

 

Відсутні зазначені операції 

 

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

грошових потоків.  

 

Відсутні зазначені операції  

 

4. Звіт про корпоративне управління:  
 

Компанія є фінансовою установою та готує звіт про корпоративне управління відповідно до вимог статті 12-2 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» та вимог частини 3 статті 40-1 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».  

4.1. Відповідно до вимог статті 12-2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг» Компанія розкриває наступну інформацію: 

 



1) Мета провадження діяльності фінансової установи. 

 

ПрАТ «СК «Кардіф» (далі - «Компанія») створене з метою одержання прибутку для наступного його розподілу між 

Акціонерами Компанії шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності по наданню 

громадянам України, особам без громадянства, громадянам інших держав будь-яких страхових послуг в різних 

галузях діяльності, забезпечення страхового захисту їх інтересів, відшкодування збитків, заподіяних їм при настанні 

страхових випадків і реалізації на основі отриманих прибутків соціальних та економічних інтересів її Акціонерів та 

членів трудового колективу. 

 

2) Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело  

розміщення  їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. 

 

При здійсненні корпоративного управління Компанія керується: 

 

Внутрішньою політикою «Принципи (Кодекс) корпоративного управління», текст якої розміщено на офіційному web 

сайті Компанії (Посилання на джерело розміщення тексту: http://cardif.com.ua/company/public-info/ ) (по тексту – 

кодекс корпоративного управління). 

 

Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням НКЦПФР від 22.07.14 р. № 955.  

 

Основними принципами корпоративного управління Компанії є: 

• забезпечення ефективного менеджменту та належного контролю за прийняттям рішень,  

• забезпечення фінансової прозорості та розкриття інформації, 

• забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, 

• посилення довіри клієнтів та партнерів і підвищення відповідальності Компанії, 

• уникнення конфлікту інтересів,  

• підвищення захисту інтересів акціонерів.  

Протягом 2018 року Компанія здійснювала свою діяльність у відповідності з вищезазначеними принципами кодексу 

корпоративного управління. 

 

3) Власники  істотної участі (в  тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 

 

"БНП ПАРІБА КАРДІФ " (BNP Paribas Cardif), Франція (ідентифікаційний код: 382983922, місцезнаходження: 

Франція 75009, Париж б-р Османн,1), частка власності – 99,99997% 

 

Власник істотної участі відповідав встановленим законодавством вимогам та на протязі 2018 року зміни  складу не 

відбувалося. 

 

4) Склад Наглядової Ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети. 

 

Згідно до Статуту Компанії до складу Наглядової ради повинні входити не менш ніж 3 особи.  

в період з 01.01.2018 по 14.05.2018 Наглядова рада мала наступний склад:  

Голова Наглядової Ради: Жерар Біне 

Члени Наглядової Ради: Александр Дразнікс, Жозе Деглі-Еспості. 

 

Загальні збори акціонерів 14.05.2018 прийняли рішення 

- припинити повноваження членів Наглядової ради пана Жерара Біне, пана Александра Дразнікс, пана Жозе Деглі-

Еспості; 

- обрати членами Наглядової ради Товариства терміном на три роки пана Жерара Біне, пана Александра Дразнікс, пана 

Жана-Франсуа Бурдо. 

 

Члени Наглядової ради на своєму засіданні 06.09.2018 обрали Головою Наглядової ради Товариства пана Жерара Біне 

 

Таким чином в період з 14.05.2018 по 06.09.2018 Наглядова рада мала наступний склад:  

Члени Наглядової Ради: Жерар Біне, Александр Дразнікс, Жан-Франсуа Бурдо. 

в період з 06.09.2018 по 31.12.2018 Наглядова рада мала наступний склад:  

Голова Наглядової Ради: Жерар Біне 

Члени Наглядової Ради: Александр Дразнікс, Жан-Франсуа Бурдо. 

 

5) Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміни за рік. 

 

Згідно до Статуту в Компанії утворюється одноособовий виконавчий орган, яким є Генеральний директор.  

Протягом усього 2018 року Генеральним директором був Романенко Олег Олексійович. 

http://cardif.com.ua/company/public-info/


 

6) Факти порушення членами Наглядової Ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, 

що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

 

Фактів порушення членами Наглядової Ради та виконавчого органу внутрішніх правил, що призвели  до заподіяння 

шкоди страховій компанії або споживачам фінансових послуг не було. 

 

7) Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи,  в тому числі 

до членів її Наглядової Ради та виконавчого органу. 

 

За результатами камеральної перевірки з питань своєчасності подання (неподання) Звіту про суми податкових пільг 

(ф. 1-ПП) було  виявлено порушення граничних термінів подання податкової звітності і нараховано  штрафні санкції в 

розмірі 170,00 грн. Вказана сума була сплачена 05.11.2018 р. 

 

8) Розмір винагороди за рік членів Наглядової Ради та виконавчого органу фінансової установи. 

 

Члени Наглядової Ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі та Товариство не сплачує винагороду членам 

Наглядової Ради. 

Розмір винагороди за 2018 рік Генерального директора Романенко О.О. – 2 219 890,43 гривень. 

 

9) Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року. 

 

В 2018 році не було значних факторів ризиків, які б впливали на діяльність Компанії, відмінних від загальних 

економічно-політичних ризиків для України в цілому. 

 

10) Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики. 

 

Процес управління ризиками поширюється на всі види діяльності Компанії. Процес управління ризиками в Компанії 

інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і комплексний характер. Управління ризиками здійснюється на 

основі затвердженої стратегії управління ризиками. Першочергова відповідальність за управління ризиками компанії 

лежить на співробітниках Компанії, які ухвалюють рішення пов’язані з прийняттям ризику. Одноосібним виконавчим 

органом Компанії є Генеральний директор. Призначений працівник, що виконує функцію оцінки ризиків, звітує 

безпосередньо перед Генеральним директором з питань управління ризиками: щотижнево - на засіданнях Виконавчого 

Комітету; щоквартально – на засіданнях Локального Ризик Комітету; три рази на рік – на засіданнях Комітету з 

внутрішнього контролю. Компанія  здійснює управління наступними групами ризиків: андеррайтинговий ризик, 

ринковий ризик, кредитний ризик, операційний ризик, ризик комплаєнс, стратегічний ризик. 

 

11) Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, 

зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

 

Протягом 2018 року функціонувала система внутрішнього аудиту (контролю) в особі провідного аудитора Ле Еліни 

Ванівни.   

Впродовж звітного року система внутрішнього аудиту (контролю), згідно із затвердженим планом перевірок на 2018 

рік ніяких порушень не виявила. 

 

12) Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 

установи розмір. 

 

Фактів відчуження протягом 2018 року активів в обсязі, що перевищує встановлений в статуті Компанії розмір не 

відбувалося. 

 

13) Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує  встановлений у 

статуті фінансової установи розмір. 

 

Протягом 2018 року не здійснювалася оцінка активів при їх купівлі-продажу. 

 

14) Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого 

об'єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною таємницею. 

 

Протягом 2018 року проводились операції з такими пов'язаними особами, в тому числі в межах групи BNP Paribas: 

- АТ «Укрсиббанк» (Україна), 

- GIE BNP Paribas Cardif (Франція), 

- BNP Paribas Procurement Tech (Франція), 



- BNP Paribas Net Limited (Велика Британія) 

 

15) Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо 

аудиторського висновку. 

 

Аудиторський висновок за 2018 рік ще не надано на момент підготовки цього звіту. Аудиторський висновок (звіт 

незалежного аудитора) буде складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі –МСА; видання 2015 року), Законів України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». 

 

16) Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року. 

 

Зовнішнім аудитором Компанії призначено: 

- ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна". Код ЄДРПОУ 38516608, Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська 20/24, 

кв. 2. 

 
17) Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності; кількість років, 

протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі; перелік інших аудиторських  послуг, що 

надавалися такій фінансовій установі протягом року; випадки виникнення конфлікту інтересів та/або 

суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора; ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом 

останніх п'яти років; стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, 

виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг; 

 

ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна". Код ЄДРПОУ 38516608, Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська 20/24, 

кв. 2: 

 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4555, видане Рішенням АПУ № 264/3 від 

31.01.2013 р., термін чинності якого подовжено Рішенням АПУ № 352/3 від 30.11.2017 р., дійсне до 30.11.2022 р. 

 

ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна" включено до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

номером реєстрації № 4555 

в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності"; 

в розділі "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес". 

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг видане рішенням АПУ № 303/4 від 

27.11.2014 р. чинне до 31.12.2019 р. 

 

Загальний стаж аудиторської діяльності 11 років. 

Послуги Компанії надаються аудиторською фірмою протягом п’ятого року.  

 

Випадків виникнення конфліктів інтересів та суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не відбувалося.  

 

Протягом останніх п'яти років Компанії надавали аудиторські послуги також наступні компанії: ТОВ "Аудиторська 

фірма "Мазар Україна", ТОВ "АФ "Київська аудиторська група", Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».  

До аудиторів Аудиторською палатою України протягом 2018 року жодних стягнень не було. 

 

18) Захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду 

скарг; прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги; стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість 

скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); наявність позовів до суду стосовно надання фінансових 

послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

 

В Компанії є механізм розгляду скарг. Уповноважена розглядати скарги Любченко Олена Олександрівна. 

 

Протягом 2018 року безпосередньо на адресу Компанії надійшло 2 скарги, з яких: 

1. Скарги стосовно страхових виплат - 1 шт. В задоволенні отриманої Компанією скарги було відмовлено. 

2. Скарга стосовно повернення сплаченого страхового платежу – 1 шт. Отриману Компанією скаргу було 

задоволено. 



Страховикові невідомо про подання до судових інстанцій протягом 2018 року будь-яких позовних заяв, відповідачем 

за якими є, зокрема, Компанія. 

 

19) Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання 

окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими 

актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

 

Корпоративне управління Компанії - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо 

діяльності Компанії та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами Компаніями та його 

учасниками стосовно управління Компанією. Корпоративне управління Компанії здійснюється з урахуванням 

положень: 

 

- Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України; 

- Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про страхування», Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ЗУ «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», іншого законодавства; 

- Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.14 р. № 955; 

- внутрішніх документів Компанії: Принципів (Кодексу) корпоративного управління, Статуту ПрАТ «СК 

«Кардіф», та інших документів (внутрішніх положень, процедур, політик та інструкцій); 

- рішень Загальних зборів акціонерів Компанії, Наглядової ради Компанії та наказів Генерального директора 

Компанії. 

 
4.2. Відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Компанія 

розкриває наступну інформацію. 

 

1) зробіть посилання на: 

 

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; 

http://cardif.com.ua/company/public-info/ 

 

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

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;  

 

Інших кодексів Емітент не застосовував. 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання  юридичних осіб або 

іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів. Крім того, акції Емітента на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-

якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 

 

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 

http://cardif.com.ua/company/public-info/ 

 

Кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія розміщено на офіційному web сайті Компанії 

(Посилання на джерело розміщення тексту: http://cardif.com.ua/company/public-info/ ). 

Корпоративне управління Компанії здійснюється з урахуванням зазначеного вище кодексу корпоративного 

управління та чинного законодавства. 

 

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

підпунктах «а» та «б» пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не 

застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» та «б» 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій; 

 

Компанія не відхиляється від положень тексту кодексу корпоративного управління. 

3) інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах 

рішень.  

 

Вид загальних зборів* чергові позачергові 

Х    

Дата проведення 14 травня 2018 року  

Кворум зборів** 100%  

http://cardif.com.ua/company/public-info/
http://cardif.com.ua/company/public-info/
http://cardif.com.ua/company/public-info/


Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії, 

голови та секретаря зборів). 
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 

3. Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства. 
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.  

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. 

6. Припинення повноважень Ревізора Товариства та про обрання Ревізора Товариства. 
7. Схвалення правочинів, укладених Товариством у 2017 році. 

8. Схвалення Інвестиційної Політики Товариства на 2018 рік та попереднє схвалення правочинів на умовах Інвестиційної 

Політики на 2018 рік та надання повноважень. 
9. Попереднє схвалення інших значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року та надання 

повноважень; 

10. Надання повноважень щодо схвалення річної інформації про емітента. 
Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Інших пропозиції до переліку питань порядку денного 

не надавалось. 

 
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 

 

Питання № 1: Обрання та підтвердження повноважень робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства (лічильної комісії, 
голови та секретаря зборів). 

Прийняте рішення: 

Підтвердити повноваження Романенка О.О., громадянина України (паспорт СН 262680, виданий Залізничним РУГУ МВС України в 
м. Києві 1 жовтня 1996 р.) як голови (головуючого) Зборів. 

Підтвердити призначення Макарової Ірини Григорівни, громадянки України (паспорт CH 221823 виданий Мінським РУГУ МВС 
України в м. Києві 11 червня 1996 р.) секретарем Зборів за призначенням голови (головуючого) Зборів. 

Обрати лічильну комісію у наступному складі: 

1) Кравченко Марія, громадянка України, паспорт СО 922775 виданий Подільським РУГУ МВС України в м. Києві 01 
березня  2002 року; 

2) Онопрійчук Олександр Володимирович громадянин України, паспорт СО 095648 виданий Мінським РУГУ МВС України 

в м. Києві 25 лютого 1999 року. 
та підтвердити повноваження лічильної комісії. 

 

Питання № 2: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 
Прийняте рішення: 

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 

 

Питання № 3: Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства. 

Прийняте рішення: 
Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, звіт Генерального директора у складі річного звіту Товариства за 2017 рік та звіт Ревізора 

Товариства.  

 
Питання № 4: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.  

Прийняте рішення: 

Відповідно до затвердженого річного звіту Товариства за 2017 рік сума чистого збитку за результатами діяльності Товариства 
складає  2 921 909,47 гривень (два мільйони дев’ятсот двадцять одна тисяча  дев’ятсот дев’ять гривень та  47 копійок). Сума 

нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2017 року складає  9 006 508,12 гривень (дев’ять мільйонів шість тисяч п’ятсот вісім 

гривень та 12 копійок). 
Прийняти рішення не розподіляти нерозподілений прибуток Товариства станом на 31 грудня 2017 року, та не сплачувати дивіденди 

акціонерам Товариства. 

 
Питання № 5: Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. 

Прийняте рішення:  

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: 
пана Жерар Біне (Gerard Binet), який є громадянином Франції, паспорт № 11CF77580, виданий французькою префектурою; 

пана Александр Дражнікс (Alexandre Draznieks), який є громадянином Франції, паспорт № 12DD00814, виданий французькою 

префектурою. 
пана Жозе Деглі-Еспості (José Degli-Esposti), який є громадянином Франції, паспорт № 14AL08683, виданий французькою 

префектурою. 

Обрати членами Наглядової ради Товариства терміном на три роки: 
пана Жерар Біне (Gerard Binet), який є громадянином Франції, паспорт № 11CF77580, виданий французькою префектурою; 

пана Александр Дражнікс (Alexandre Draznieks), який є громадянином Франції, паспорт № 12DD00814, виданий французькою 

префектурою. 
пана Жан-Франсуа Бурдо (Jean-François Bourdeaux), який є громадянином Франції, паспорт № 15DK120790, виданий французькою 

префектурою. 

Уповноважити Генерального директора Товариства Романенка Олега Олексійовича, підписати цивільно-правові договори з 
новообраними членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства на умовах та за формою, затвердженими Зборам 

Акціонерів Товариства 30 квітня 2012 року. 

 
Питання № 6: Припинення повноважень Ревізора Товариства та про обрання Ревізора Товариства. 

Прийняте рішення:  

Припинити повноваження Ревізора Товариства пані Тетяни Шацької, яка є громадянкою України (паспорт СМ № 383326, виданий 
міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 10/08/2001) в зв’язку з закінченням терміну 

повноважень. 
Обрати пані Тетяну Шацьку, яка є громадянкою України (паспорт СМ № 383326, виданий міським відділом № 1 Білоцерківського 

МУГУ МВС України в Київській області 10/08/2001) Ревізором Товариства терміном на три роки. 

 



Питання № 7: Схвалення правочинів, укладених Товариством у 2017 році. 

Прийняте рішення: 

Схвалити наступні правочини, укладені Товариством у 2017 році: 
1) Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 1 від 20 лютого 2007 року з Публічним акціонерним товариством 

«УкрСиббанк» та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до Договору доручення № 1 від 20 лютого 2007 року з 

сукупною вартістю всіх таких правочинів  33 065 181,43 гривень (тридцять три мільйони шістдесят п’ять тисяч сто вісімдесят одна  
гривня та 43 копійки). 

 

Питання № 8: Схвалення Інвестиційної Політики Товариства на 2018 рік та попереднє схвалення правочинів на умовах 
Інвестиційної Політики на 2018 рік та про надання повноважень. 

Прийняте рішення: 

Схвалити Інвестиційну Політику Товариства на 2018 рік. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства у випадку необхідності 
вносити зміни до Інвестиційної Політики на 2018 рік. 

Попередньо схвалити усі угоди та правочини, що укладатимуться у 2018 році суттєво на умовах, передбачених Інвестиційною 

Політикою на 2018 рік з можливими змінами, внесеними Наглядовою Радою. 
Уповноважити Генерального директора Романенко О.О. на підписання таких угод та правочинів.  

 

Питання № 9: Попереднє схвалення інших значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року та про 
надання повноважень. 

Прийняте рішення: 

Попередньо схвалити наступні правочини, що укладатимуться Товариством у 2018 році: 
1) Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 1 від 20 лютого 2007 року з Публічним акціонерним товариством 

«УкрСиббанк» та усі Акти виконаних робіт, які були укладені відповідно до Договору доручення № 1 від 20 лютого 2007 року з 

граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до  53 000 000 гривень ( п’ятдесят три мільйона гривень). 
Уповноважити Генерального директора Романенко О.О. на підписання таких угод та правочинів. 

 
Питання № 10: Надання повноважень щодо схвалення річної інформації про емітента. 

Прийняте рішення: 

Уповноважити Наглядову Раду Товариства схвалювати річну інформацію про емітента, що Товариство має подавати згідно з 
українським законодавством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

  Так* Ні* 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  Х   

Акціонери     Х 

Депозитарна установа     Х 

Інше (зазначити)   

____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю)? 

  Так* Ні* 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   Х  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками   Х  

____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

  Так* Ні* 

Підняттям карток     Х 

Бюлетенями (таємне голосування)  Х   

Підняттям рук     Х 

Інше (зазначити)   

____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 

Позачергові збори не скликались 

 

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



 

НІ 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 

Позачергові збори не скликались 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення. 

 

Скликані загальні збори було проведено. 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення. 

 

Позачергові загальні збори не скликались. 

 

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх 

комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 

Склад наглядової ради (за наявності) 

  Кількість осіб 

Членів наглядової ради - акціонерів  0 

Членів наглядової ради - представників акціонерів  3 

Членів наглядової ради - незалежних директорів  0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 

  Так* Ні* 

З питань аудиту   Х  

З питань призначень   Х  

З винагород    Х 

Інші (зазначити) відсутні  

____________ 
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а 

також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради. 

 

Комітети в складі наглядової ради відсутні 

 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

Так* Ні* 

Жерар Біне (Gerard Bіnet) Голова Наглядової ради     Х 

Aлександра Дразнікс (Alexandre Draznіeks) Член Наглядової ради   Х 

Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Franсoіs Bourdeaux)  Член Наглядової ради   Х 

____________ 
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

  Так* Ні* 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   Х 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х 

Відсутність конфлікту інтересів  Х 
 

Граничний вік   Х 

Відсутні будь-які вимоги   Х 



Інші (зазначити)   Х 

____________ 
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 
 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

  Так* Ні* 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства 

 Х   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з 

його правами та обов'язками 

  Х   

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного 

управління або фінансового менеджменту) 

   Х 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена    Х 

Інше (зазначити)   

____________ 
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень. 

 

Засідання наглядової ради звітному періоді проводились.  

Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України «Про 

акціонерні товариства», Статуту Компанії, Положення про наглядову раду. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

  Так* Ні* 

Винагорода є фіксованою сумою   Х  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій    Х 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  

Члени наглядової ради не отримують винагороди  Х   

Інші (зазначити)   

____________ 
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого 

органу 

Функціональні обов'язки 

Генеральний директор  Генеральний директор має наступні повноваження:  

- представляти Товариство перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах 
загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах без довіреності; 

- визначати загальну політику з найму персоналу Товариства, наймати та звільняти працівників Товариства; залучати до 

роботи на умовах повної та часткової зайнятості на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; 

здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства, встановлювати розмір винагороди та умови їхньої роботи, 

а також розробляти та/або затверджувати їх посадові інструкції; направляти працівників Товариства у службові 

відрядження, приймати рішення (накази) про покриття їх транспортних витрат, витрат на проживання та харчування; 
- головувати на Загальних зборах; 

- в формі та в строки, встановлені Загальними зборами, забезпечувати Загальні збори інформацією, що стосується 

діяльності Товариства;  
- визначати основні засади загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг 

Товариства;  

- бути присутнім на засіданнях Наглядової ради на вимогу Акціонерів або членів Наглядової ради; 
- здійснювати управління та керівництво поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес-плану (у 

випадку його наявності); 

- забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 
- розробляти та затверджувати Правила страхування Товариства; 

- вчиняти будь-які правочини (укладати договори, вносити зміни та розривати договори), за винятком Значних 

Правочинів, в межах своїх повноважень; визначати осіб, уповноважених вчиняти від імені Товариства такі правочини, за 
винятком Значних Правочинів, в межах повноважень, наданих Генеральному директору; 

- визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства; 

- вести колективні переговори та підписувати колективний договір; 

- видавати накази та розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Товариства, підписувати інші документи 

від імені Товариства в межах наданих йому повноважень; 

- приймати всі рішення від імені Товариства у зв'язку із управлінням та діяльністю дочірніх підприємств, філій та 
представництв Товариства в Україні, за винятком повноважень, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних 

зборів або Наглядової ради; 



- вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних 

зборів та/або Наглядової ради. 

- Генеральний директор може мати повноваження, визначені нижче, лише у випадку прийняття рішення про надання 
згоди компетентним органом Товариства (Загальними зборами або Наглядовою радою):  

- укладення від імені Товариства Значного Правочину; 

- здійснення будь-яких інших дій, згода на які має бути надана Загальними зборами або Наглядовою радою. 

Опис Генеральним директором приймаються рішення виключно з питань, що належить до його компетенції відповідно до 

Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Емітента та Положення про виконавчий орган. 

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

 

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

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

 

Так, введено посаду ревізора. Ревізійна комісія в Компанії не створювалась. 

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

кількість членів ревізійної комісії ___д/в___ осіб; 

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років? __д/в__ 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?* 

  Загальні збори 

акціонерів 

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до 

компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) ТАК ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні ТАК ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, 

або бюджету 
ні ні ТАК ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
ні ТАК ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
ТАК ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
ні ТАК ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
ні ТАК ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
ТАК ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
ні ні ні ТАК 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій ТАК ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ТАК ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ТАК ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів 
ні ні ні ТАК 

____________ 
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 
 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 

приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  

 

ТАК 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 

суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в 

інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 

 

ТАК 



 

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 

  Так* Ні* 

Положення про загальні збори акціонерів Х 
 

Положення про наглядову раду Х 
 

Положення про виконавчий орган Х 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
 

Х 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) Х 
 

Положення про акції акціонерного товариства 
 

Х 

Положення про порядок розподілу прибутку 
 

Х 

Інше (зазначити)   

____________ 
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 
 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку про 

ринок цінних паперів або 

через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації 

від імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються на 

запит акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Х Х  Х Х 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотками 

та більше статутного 

капіталу 

 Х  Х Х 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

 Х  Х  

Статут та внутрішні 

документи 
   Х  

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

   Х  

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства 

   Х  

___________ 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності? (так/ні)  

 

ТАК 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

  Так* Ні* 

Не проводились взагалі    Х 

Менше ніж раз на рік    Х 

Раз на рік Х   



Частіше ніж раз на рік    Х 

____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

  Так* Ні* 

Загальні збори акціонерів    Х 

Наглядова рада Х   

Виконавчий орган    Х 

Інше (зазначити)   

____________ 
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

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

  Так* Ні* 

З власної ініціативи Х   

За дорученням загальних зборів    Х 

За дорученням наглядової ради    Х 

За зверненням виконавчого органу    Х 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів    Х 

Інше (зазначити)   

____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

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

N з/п Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

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

торговельного, банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки акціонера 

(власника) (у відсотках до 

статутного капіталу) 

1. "БНП ПАРІБА КАРДІФ " (BNP Paribas 
Cardif) 

382983922 99,999968% 

 

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

емітента. 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження 

12 736 100 відсутні відсутні відсутні 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.  

 

Генеральний директор Компанії обирається Наглядовою радою. Повноваження Генерального директора можуть бути 

припинені за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів з підстав, встановлених Законодавством України та 

договором з ним. 

Ревізор Компанії обирається Загальними зборами. 

Внутрішній аудитор Компанії обирається Наглядовою радою. 

Посадові особи Компанії призначаються та звільняються Генеральним директором.  

 

9) повноваження посадових осіб емітента. 

 

Повноваження Генерального директора визначаються Законодавством України, Статутом Компанії та Положення про 

виконавчий орган та трудовим договором. 

Повноваження Ревізора визначаються Законодавством України, Статутом Компанії, положенням про Ревізора, 

посадовою інструкцією, а також трудовим договором. 

Повноваження Внутрішнього аудитора визначаються Законодавством України, Статутом Компанії, положенням про 

Внутрішній аудит, посадовою інструкцією, а також трудовим договором. 



Повноваження посадових осіб Компанії визначаються Законодавством України, посадовими інструкціями, а також 

трудовими договорами. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління. 

Згідно зі Звітом про корпоративне управління Компанія розкрила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 

статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також надала в повній мірі: 

- Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; 

- Інформацію про власників значного пакета акцій Компанії, обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах Компанії; 

- Порядок призначення, звільнення і повноваження посадових осіб Компанії. 

 

Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-

яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

 

У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією 

та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітність 

або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве 

викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до 

звіту. 

 

 

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

Найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 

Місцезнаходження Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

"БНП ПАРІБА 

КАРДІФ  (BNP 

Parіbas Cardіf) 

382983922 

Франція, 75009, м. 

Париж, бульвар 

Оссманн, 1 (1, bd 

Haussmann 75009 

Parіs, France) 

12736096 99,999968 12736096 - 

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

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

 - -  -  -  -  -  -  

Усього 12736096  99,999968 12736096   - 

____________ 
* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.  

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 

 

ІX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право 

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

пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими 

акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

 

Зміна акціонерів не відбувалась 

 

2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій /  



 

Зміна акціонерів не відбувалась 

 

 

X. Структура капіталу 

Тип та/або клас 

акцій 

Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 

Права та 

обов'язки 

Наявність публічної пропозиції та/або 

допуску до торгів на фондовій біржі в 

частині включення до біржового реєстру 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

12736100 1 Визначені 

статтею 12 

Статуту.  

Публічної пропозиції не здійснювали. На 

біржовий ринок акції емітента для продажу 

не виставлялися. 

 

XІ. Відомості про цінні папери емітента 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

 

Дата 

реєстраці

ї випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстраці

ю випуску 

Найменуванн

я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальн

а вартість 

(грн) 

Кількіст

ь акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальн

а вартість 

(грн) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.05.2012 84/1/2012 НКЦПФР UA4000011704 
Акція проста 

бездокументарн

а іменна 

Бездокументарн

і 
1 12736100 12736100 100 

Опис 

На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялися.  
До лістингу цінні папери емітента не включалися.  

У звітному періоді емітентом додаткове розміщення акцій не здійснювалось. Рішення про виплату дивідендів не приймалось. 

 

2. Інформація про облігації емітента 

 

Емітент облігації не випускав 

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

 

Емітент інші цінні папери не випускав 

 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента 

 

Емітент інші цінні папери не випускав 

 

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів* 

 

Емітент інші цінні папери не випускав 

 

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду*  

 

Емітент власних акцій протягом звітного періоду не придбавали 

 

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

 

У власності працівників емітента цінних паперів емітента немає 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

У власності працівників емітента акцій у статутному капіталі Емітента немає 

 

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

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

 

Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість 

акцій  

у випуску 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість  

голосуючих 

акцій, права 

голосу  

за якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу  

за якими за 

результатами 

обмеження  

таких прав передано 

іншій особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29.05.2012 84/1/2012 UA4000011704 12736100  12736100 12736100  0  0 

Опис Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації 

 

XІІ. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році 

 

Дивіденди у звітному році не виплачувались. 

 

XІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 

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

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. 

грн) 

Основні засоби, усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого призначення: 75 211 0 0 75 211 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 68 211 0 0 68 211 

транспортні засоби 7 0 0 0 7 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього (розділ 1 та 2) 75 211 0 0 75 211 

Опис Аналітичний та синтетичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів здійснювався відповідно до МСБУ 16 "Основні засоби". Первісна вартість 

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Товариства, за якою вони 

відображені в балансі станом на 31.12.18 р., складала 5 900 тис.грн. Амортизація 

основних засобів нараховувалась прямолінійним методом. Метод нарахування 

амортизації на протязі звітного періоду Товариством не змінювався. Дані про суму зносу 

основних засобів, наведені в Балансі, відповідають даним регістрів обліку. Станом на 

31.12.18 р. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів складав 

5 689 тис.грн., залишкова вартість дорівнює 211 тис. грн. У 2018 році переоцінка 

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не проводилась 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента  

 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 63 148 66 488 



Статутний капітал (тис. грн) 12 736 12 736 

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 12 736 12 736 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 

року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + 

Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - 
Доходи майбутніх періодів 

Висновок Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.18 р. складала 63 148 тис.грн., що на 50 412 тис.грн. більше за статутний 
капітал, тобто відповідає вимогам чинного законодавства 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку Х X Х Х 

у тому числі:   

          

Зобов'язання за цінними паперами Х X Х Х 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним власним випуском): Х X Х Х 

          

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним 
випуском): 

Х X Х Х 

          

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х X Х Х 

          

за векселями (всього) Х X Х Х 

          

за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним видом): 

Х X Х Х 

          

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за 

кожним видом): 

Х X Х Х 

    X Х   

Податкові зобов'язання Х 407 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х X Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 11 022 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 11 429 Х Х 

Опис Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснювались відповідно до 

МСБО «Фінансові інструменти», «Забезпечення, умовні зобов’язання та 

умовні активи»  

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

 

Емітент надає послуги зі страхування 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

 

Емітент надає послуги зі страхування 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної особи  

ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна" 



Організаційно-правова форма ТОВ 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38516608 

Місцезнаходження Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська 20/24, кв. 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4555, 
видане Рішенням АПУ № 264/3 від 31.01.2013 р., термін чинності якого 

подовжено Рішенням АПУ № 352/3 від 30.11.2017 р., дійсне до 30.11.2022 р. 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4555, 

видане Рішенням АПУ № 264/3 

Міжміський код та телефон 044 3907107 

Факс  

Вид діяльності 
мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, 
що становлять суспільний інтерес 

Опис 

Загальний стаж аудиторської діяльності 11 років. 

Послуги емітенту надаються аудиторською фірмою протягом п’ятого року.  
Випадків виникнення конфліктів інтересів та суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора не відбувалося.  

 

XІV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

(далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та 

відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість 

 

Інформація емітентом не розкривається. 

 

 

XV. Відомості про аудиторський звіт 

 

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

- підприємця) 

 ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної особи) 

 38516608 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф 2 
 

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

 4555 

5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю 

якості аудиторських послуг (за наявності) 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості 

аудиторських послуг видане рішенням АПУ № 303/4 від 
27.11.2014 р. чинне до 31.12.2019 р. 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 2018  

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 

 01 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  - 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту  № 01CR-280818, 28.08.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту  22.11.2018 – 19.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту  19.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  634 542 грн 

13 Текст аудиторського звіту   

 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акціонерам та керівництву ПрАТ «СК Кардіф» 

 

Думка 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «СК Кардіф» («Компанія»), що складається зі звіту про 

фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та 

звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, 

включаючи стислий виклад значущих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 

 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 

фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 



закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Основа для думки 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з 

цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 

звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради 

з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та ми виконали інші етичні обов’язки 

відповідно до вимог Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.  

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого 

аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту 

річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань. 

 

Ми визначили, що немає таких ключових питань аудиту, інформацію про які слід відобразити в нашому звіті. 

 

Інша інформація 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про 

корпоративне управління за 2018 рік, складеного з урахуванням статті 40-1 Закону України "Про цінні папери 

та фондовий ринок". Інша інформація не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 

 

Згідно зі Звітом про корпоративне управління Компанія розкрила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 

частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також надала в повній мірі: 

- Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; 

- Інформацію про власників значного пакета акцій Компанії, обмеження прав участі та голосування 

акціонерів (учасників) на загальних зборах Компанії; 

- Порядок призначення, звільнення і повноваження посадових осіб Компанії. 

 

Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з 

будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

 

У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 

інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною 

фінансовою звітність або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має 

вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми 

не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за 

фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 

потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 

 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що 

стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як 

основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати 

компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 

звітування Компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 



суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 

до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом 

шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 

фінансової звітності. 

 

Подальший опис нашої відповідальності за аудит фінансової звітності включено в Додаток 1 цього звіту 

аудитора. Цей опис є частиною нашого звіту аудитора. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Євгенія Копистянська. 

 

 

19 березня 2019 року 

 

 

Копистянська Євгенія Юріївна 

 

ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар Україна» 

 

Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф.2, ЄДРПОУ 38516608 

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 4555 від 31 січня 2013 року  

вул. Кирилівська 15а, 04080, Київ, Україна  

Тел.: 044 390 71 07, ел. адреса: info@mazars.ua 

 

Додаток 1 

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 

чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 

отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю; 

 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських 

доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 

значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку 

щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до 

відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію 

припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 

проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні 
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етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 

обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо 

відповідних застережних заходів. 

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто 

ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо 

законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки 

негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 

громадськості. 

 

вул. Кирилівська 15а, 04080, Київ, Україна  

Тел.: 044 390 71 07, ел. адреса: info@mazars.ua 

____________ 
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 
 

XVІ. Твердження щодо річної інформації 

 

Особи, які підписали річну інформацію емітента заявляють, що фінансова звітність за 2018 рік, підготовлена 

відповідно до стандартів бухгалтерського обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні", подає об’єктивно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан емітента та результати його 

діяльності за 2018 фінансовий рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Особи, які підписали річну інформацію емітента заявляють, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне 

подання інформації про діяльність емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент 

стикається у своїй діяльності. 

 

XVІІ. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 

емітента, яка наявна в емітента 

 

Відсутні зазначені договори 

 

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

здійснюють контроль над емітентом 

 

Відсутні зазначені договори 

 

XІX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 

періоду 
 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або 

через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

06.09.2018 06.09.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

14.05.2018 14.05.2018 
Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів 

14.05.2018 14.05.2018 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

14.05.2018 14.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

 
 

 
 

Емітент не здійснював операцій з іпотечними цінними паперами, не випускав іпотечні облігації чи сертифікати, не 

створював фонди операцій з нерухомістю (ФОН) протягом звітного періоду. 

 

mailto:info@mazars.ua


   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акціонерне товариство "Страхова 

компанія "Кардіф" 
за ЄДРПОУ 34538696 

Територія  за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 233 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
28  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 04070 Київ, вул. Іллінська, буд.8  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1091 946  

первісна вартість 1001 1952 1923  

накопичена амортизація 1002 861 977  

Незавершені капітальні інвестиції 1005 35 354  

Основні засоби: 1010 75 211  

первісна вартість 1011 5667 5900  

знос 1012 5592 5689  

Інвестиційна нерухомість: 1015    

первісна вартість 1016    

знос 1017    

Довгострокові біологічні активи: 1020    

первісна вартість 1021    

накопичена амортизація 1022    

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

 

1030 
   



інших підприємств 

інші фінансові інвестиції 1035    

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    

Відстрочені податкові активи 1045 994 1463  

Гудвіл 1050    

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 23097 32762  

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065    

Інші необоротні активи 1090    

Усього за розділом І 1095 25292 35736  

ІІ. Оборотні активи 

Запаси 1100 53 33  

Виробничі запаси 1101    

Незавершене виробництво 1102    

Готова продукція 1103    

Товари 1104    

Поточні біологічні активи 1110    

Депозити перестрахування 1115    

Векселі одержані 1120    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 532 450  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

346 

 

377 
 

з бюджетом 1135 5 2  

у тому числі з податку на прибуток 1136    

з нарахованих доходів 1140    

із внутрішніх розрахунків 1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 49 20  

Поточні фінансові інвестиції 1160    

Гроші та їх еквіваленти 1165 82744 89438  

Готівка 1166    

Рахунки в банках 1167 13336 13617  

Витрати майбутніх періодів 1170 904 944  

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1843 2189  

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 
   

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 1575 1575  

резервах незароблених премій 1183 268 614  

інших страхових резервах 1184    

Інші оборотні активи 1190    

Усього за розділом ІІ 1195 86476 93453  

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, 1200    



та групи вибуття 

Баланс 1300 111768 129189  

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12736 12736  

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401    

Капітал у дооцінках 1405    

Додатковий капітал 1410 38969 38969  

Емісійний дохід 1411 35471 35471  

Накопичені курсові різниці 1412    

Резервний капітал 1415 2776 2776  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9007 8667  

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( ) 

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( ) 

Інші резерви 1435    

Усього за розділом І 1495 63488 63148  

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500    

Пенсійні зобов’язання 1505    

Довгострокові кредити банків 1510    

Інші довгострокові зобов’язання 1515    

Довгострокові забезпечення 1520    

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    

Цільове фінансування 1525    

Благодійна допомога 1526    

Страхові резерви, у тому числі: 1530 37835 54612  

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531    

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 4442 5217  

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 33393 49395  

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534    

Інвестиційні контракти; 1535    

Призовий фонд 1540    

Резерв на виплату джек-поту 1545    

Усього за розділом ІІ 1595 37835 54612  



ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600    

Векселі видані 1605    

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610    

за товари, роботи, послуги 1615 293 149  

за розрахунками з бюджетом 1620 540 490  

за у тому числі з податку на прибуток 1621 540 407  

за розрахунками зі страхування 1625    

за розрахунками з оплати праці 1630  18  

за одержаними авансами 1635    

за розрахунками з учасниками 1640    

із внутрішніх розрахунків 1645    

за страховою діяльністю 1650 6442 7247  

Поточні забезпечення 1660 464 1610  

Доходи майбутніх періодів 1665    

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    

Інші поточні зобов’язання 1690 2706 1915  

Усього за розділом ІІІ 1695 10445 11429  

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800    

Баланс 1900 111768 129189  

 

Примітки д/в 

Керівник Романенко Олег Олексійович 

Головний бухгалтер Шереметова Олена Миколаївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акціонерне товариство "Страхова 

компанія "Кардіф" 
за ЄДРПОУ 34538696 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2018 р. 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000   

Чисті зароблені страхові премії 2010 54970 64315 

Премії підписані, валова сума 2011 71715 69304 

Премії, передані у перестрахування 2012 1089 581 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 16002 4521 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 346 113 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( ) ( 16 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 1336 ) ( 4951 ) 

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

53634 

 

59348 

 збиток 2095 ( ) ( ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105   

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 775 61 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 775 61 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   

Інші операційні доходи 2120 767 2674 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121   

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122   

Адміністративні витрати 2130 ( 23498 ) ( 22539 ) 

Витрати на збут 2150 ( 37624 ) ( 45849 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 667 ) ( 428 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( ) ( ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( ) ( ) 



Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 
  

 збиток 2195 ( 8163 ) ( 6855 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200   

Інші фінансові доходи 2220 9505 5895 

Інші доходи 2240   

Дохід від благодійної допомоги 2241   

Фінансові витрати 2250 ( ) ( ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) 

Інші витрати 2270 ( ) ( ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

1342 
 

 збиток 2295 ( ) ( 960 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1682 1962 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305   

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 
  

 збиток 2355 ( 340 ) ( 2922 ) 

 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415   

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 340 2922 

 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 207 222 

Витрати на оплату праці 2505 11065 9978 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1712 1684 

Амортизація 2515 360 442 

Інші операційні витрати 2520 48445 56490 

Разом 2550 61789 68816 



 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615   

Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 

Примітки д/в 

Керівник Романенко Олег Олексійович  

Головний бухгалтер Шереметова Олена Миколаївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акціонерне товариство "Страхова 

компанія "Кардіф" 
за ЄДРПОУ 34538696 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2018 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 
  

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010   

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   

Надходження авансів від покупців і замовників 3015   

Надходження від повернення авансів 3020   

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 322 290 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   

Надходження від операційної оренди 3040   

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 1 2 

Надходження від страхових премій 3050 72593 69893 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   

Інші надходження 3095 679 2027 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 58068 ) 

 

( 57883 ) 

Праці 3105 ( 8300 ) ( 8975 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1785 ) ( 1749 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4810 ) ( 2887 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2284 ) ( 520 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 507 ) ( 162 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2019 ) ( 2205 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( ) ( ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 186 ) ( ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 1745 ) ( 5421 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( ) ( ) 

Інші витрачання 3190 ( 511 ) ( 620 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1810 5323 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200   

необоротних активів 3205   

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 9183 5605 

дивідендів 3220   

Надходження від деривативів 3225   

Надходження від погашення позик 3230   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235   

Інші надходження 3250   

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( ) ( ) 

необоротних активів 3260 ( 658 ) ( 156 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( ) ( ) 

Інші платежі 3290 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 8525 5449 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300   

Отримання позик 3305   

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310   

Інші надходження 3340   

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( ) ( ) 

Погашення позик 3350   

Сплату дивідендів 3355 ( ) ( ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( ) ( ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( ) ( ) 



Інші платежі 3390 ( ) ( ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6715 126 

Залишок коштів на початок року 3405 82744 82577 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 21 41 

Залишок коштів на кінець року 3415 89438 82744 

 

Примітки д/в 

Керівник Романенко Олег Олексійович 

Головний бухгалтер Шереметова Олена Миколаївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2019 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акціонерне товариство "Страхова 

компанія "Кардіф" 
за ЄДРПОУ 34538696 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2018 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500     

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505  X  X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510     

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515     

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521     

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524     

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552     

Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 
3553     



продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556     

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557     

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560     

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564     

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566     

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195     

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення 

позик 
3230  X  X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X  X ( ) 



необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295     

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X  X  

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395     

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки д/в 

Керівник Романенко Олег Олексійович  

Головний бухгалтер Шереметова Олена Миколаївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кардіф" за ЄДРПОУ 34538696 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2018 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 12736  38969 2776 9007   63488 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005         

Виправлення 

помилок 
4010         

Інші зміни 4090         

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 12736  38969 2776 9007   63488 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100     -340   -340 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110         

Дооцінка 4111         



(уцінка) 

необоротних 

активів 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112         

Накопичені 

курсові різниці 
4113         

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114         

Інший сукупний 

дохід 
4116         

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200         

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205         

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210         

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215         

Сума чистого 

прибутку на 
4220         



створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225         

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240         

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245         

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260         

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265         

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270         

Вилучення 

частки в капіталі 
4275         

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280         

Інші зміни в 

капіталі 
4290         

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

4291         



дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295     -340   -340 

Залишок на 

кінець року 
4300 12736  38969 2776 8667   63148 

 

Примітки д/в 

Керівник Романенко Олег Олексійович  

Головний бухгалтер Шереметова Олена Миколаївна 



 

 

 

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

Текст приміток 

 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

ЗА 2018 РІК 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

1 Вступ 

2 Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність 

3 Стислий виклад принципів облікової політики 

4 Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики 

5 Нові облікові положення 

6 Гроші та їх еквіваленти 

7 Поточні зобов’язання і забезпечення 

8 Страхові резерви та частка перестраховика у страхових резервах 

9 Зареєстрований (пайовий) капітал та емісійний дохід 

10 Аналіз страхових премій, виплат та аквізиційних витрат 

11 Оцінка договорів страхування 

12 Витрати на збут 

13 Адміністративні та інші операційні витрати 

14 Інші операційні доходи 

15 Податки на прибуток 

16 Управління фінансовими і страховими ризиками 

17 Управління капіталом 

18 Умовні та інші зобов`язання 

19 Справедлива вартість фінансових інструментів 

20 Тимчасове звільнення від МСФЗ 9 

21 Операції із пов’язаними сторонами 

22 Особлива інформація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Вступ  

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» (далі – «Компанія») було створено 21 липня 2006 року. 

Компанія входить до складу групи BNP Parіbas. 

 

Основна діяльність. Основний вид діяльності Компанії – надання страхових послуг на території України. Послуги 

Компанії включають страхування від нещасних випадків, страхування здоров`я на випадок хвороби, страхування 

фінансових ризиків (ризику втрати роботи), страхування майна та страхування від вогневих ризиків і ризиків 

стихійних явищ. Компанія має безстрокові ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг на здійснення страхування від нещасних випадків серії АВ №520999, страхування на 

випадок хвороби серії АВ №520997, страхування майна серії АВ №520998, страхування фінансових ризиків серії АВ 

№521000, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № АД 039975 та страхування вантажів та 

багажу (вантажобагажу), що видана згідно розпорядження Нацкомфінпослуг № 3757 від 15.09.2017р. 

 

Юридична та фактична адреса Компанії: вул. Іллінська, 8, Київ, 04070, Україна. 

2 Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність 

2018 рік, незважаючи на негативний вплив збройного конфлікту на Донбасі та анексії Росією Криму, видався для 

української економіки відносно успішним. За попередніми оцінками ріст ВВП склав 3,2% (+2,1% в 2017 р.). Інфляція 

в 2018 знизилася до 9,8% з 13,7% в 2017 р., втримавшись нижче 10% рівня, як було заплановано НБУ, що є 

найнижчим результатом за останні п’ять років. Українська гривня протягом 2018 року зазнала деяких коливань, але 

станом на 31 грудня 2018 р. в порівнянні до 31 грудня 2017 р. гривня зміцнилася на 1% до долара США і на 5% до 

євро. До позитивних чинників, що вплинули на наведені вище результати слід віднести сприятливу динаміку на 

світових сировинних ринках, рекордний врожай 2018 р., продовження співпраці з міжнародними фінансовими 

установами. 

Хоча  угода з МВФ про Механізм розширеного кредитування, яка добігла кінця, була виконана лише частково, 

Україна погодила нову програму Stand-By обсягом 3,9 млрд. доларів США, і вже отримала в грудні 2018 р. перший 

транш в 1,4 млрд. доларів США. Разом з тим, протягом 2018 року кредитний рейтинг України залишався стабільним і 

міністерство фінансів досить успішно залучало комерційні запозичення. 

Політична ситуація в Україні в 2018 р. залишалася стабільною, незважаючи на наближення нового електорального 

циклу: в 2019 мають відбутися президентські та парламентські вибори. Запровадження військового стану в результаті 

агресивних дій Росії в Керченській протоці в листопаді 2018 р. було обмежене територіально та в часі, і не мало 

значного впливу на економічну ситуацію. 

В 2018 Компанія запустила  співпрацю з Ощадбанком. Хоч обсяги діяльності в 2018 були незначними, перспективи 

співробітництва з Ощадбанком є багатообіцяючими.  Слід відмітити також початок співробітництва з оператором 

мобільного зв’язку Лайфселл, яке також має великі перспективи. 

Подальший розвиток економічної та політичної ситуації може оцінюватися зі стриманим оптимізмом, що, за 

сприятливих умов, матиме позитивний ефект на діяльність Компанії. Наразі українська економіка залишається 

уразливою до коливань на світових сировинних ринках, великими залишаються як політичні ризики, пов’язані з 

президентськими та парламентськими виборами, так і ризики ескалації військово-політичного конфлікту на Донбасі 

та в азовсько-чорноморському регіоні.  

Тим не менш керівництво Компанії впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення її стабільної 

діяльності за даних умов. 

3 Стислий виклад принципів облікової політики 

Основа підготовки. Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог МСФЗ, Міжнародних 

Стандартів Бухгалтерського Обліку (МСБО) та Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних 

стандартів фінансової звітності («КТМФЗ»), які були офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України 

станом на 31 грудня 2018 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової звітності. 

При підготовці фінансової звітності Компанія використовувала історичну (фактичну) собівартість для оцінки активів. 

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, наведені нижче. Ці 

принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів. 

Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України – українській гривні. Суми представлені в 

тисячах українських гривень. 

Фінансові інструменти - основні терміни оцінки. Як зазначено нижче, залежно від класифікації фінансові 

інструменти обліковуються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю.  

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про ринкові ціни із 
зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, 



 

 

заснована на даних останніх угод, здійснених між непов'язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про 
об'єкти інвестування. 

Амортизована вартість являє собою вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус виплати 

основного боргу плюс нараховані відсотки, а для фінансових активів - мінус будь-яке зменшення вартості для 

відображення понесених збитків від знецінення. Нараховані відсотки включають амортизацію відстрочених при 

первісному визнанні витрат на проведення операції та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із 

використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахований процентний дохід та нараховані процентні 

витрати, включаючи як нарахований купон, так і амортизований дисконт або премію (у тому числі відстрочену 

комісію при первісному визнанні, при наявності такої), не відображаються окремо, а включаються до балансової 

вартості відповідних статей балансу. 

З 01 січня 2018 року набув чинності стандарт МСФЗ 9 Фінансові інструменти. Разом з тим, зважаючи, що Компанія є 

страховою компанією та належить до фінансової групи BNP Parіbas (є дочірнею компанією BNP Parіbas Cardіf), а 

також зважаючи на те, що Європейським Регулюванням EU 2017/1988 від 3 листопада 2017 р. для страхових 

компаній, що входять до фінансових груп, було зроблено виняток і дозволено відтермінування застосування МСФЗ 9 

Фінансові інструменти, і зважаючи на те, що керівництвом BNP Parіbas Cardіf було прийняте рішення застосовувати 

МСФЗ 9 Фінансові інструменти для всіх своїх дочірніх компаній синхронно починаючи з річних фінансових звітів, що 

починаються після 1 січня 2021 року, Компанія обрала застосовувати МСФЗ 9 Фінансові інструменти разом з усіма 

компаніями групи BNP Parіbas починаючи з річних фінансових звітів, що починаються після 1 січня 2021 року. 

Гроші та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках в банках, інші 

кошти, а також інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком розміщення не більше трьох місяців, включаючи 

нараховані відсотки. 

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. Грошові кошти в іноземній валюті 

обліковуються за перерахунком у гривні за курсом Національного банку. 

Дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість щодо страхової діяльності включає: 

- дебіторську заборгованість за договорами страхування (перестрахування); 

- дебіторську заборгованість перестраховиків за страховими виплатами 

Дебіторська заборгованість страхувальників (перестрахувальників) визнається з дати виникнення  відповідальності за 

договором страхування (перестрахування) та є заборгованістю страхувальників (перестрахувальників) зі сплати 

страхових премій відповідно до договору на звітну дату. Дебіторська заборгованість страхувальників 

(перестрахувальників) визначається по кожному договору страхування (перестрахування). 

Дебіторська заборгованість перестраховиків за виплатами страхового відшкодування визнається в момент визнання 

кредиторської заборгованості Компанії за виплатами страхового відшкодування та оцінюється відповідно до умов 

договору перестрахування. 

Інша дебіторська заборгованість включає: 

- дебіторську заборгованість працівників та інших осіб; 

- дебіторську заборгованість постачальників товарів, робіт, послуг, якщо формою розрахунку є попередня 

оплата; 

- іншу дебіторську заборгованість. 

Дебіторська заборгованість постачальників товарів, робіт, послуг у разі, якщо формою розрахунку є попередня оплата, 

визнається на дату такої оплати. 

Дебіторська заборгованість відображається в бухгалтерському обліку у розрізі таких складових: 

- фактичної собівартості (вартість придбаних активів); 

- резервів сумнівних боргів. 

Після первісного визнання за фактичною собівартістю дебіторська заборгованість на дату балансу відображається за 

амортизованою вартістю (фактична собівартість мінус виплачена (погашена) на цей момент частина фактичної 

собівартості мінус резерв сумнівних боргів ).   

Для визначення амортизаційної вартості Компанія обчислює величину резерву сумнівних боргів, використовуючи 

метод застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто величина резерву визначається на підставі 

аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 

Формування резерву під дебіторську заборгованість щодо страхової діяльності Компанія здійснює в повному обсязі 

відповідно до суми фактичної дебіторської заборгованості та розрахункової суми резерву станом на кінець кожного 

кварталу. 

По сумах дебіторської заборгованості щодо страхової діяльності в межах суттєвості резерв сумнівних боргів не 

формується, дані суми списується з активів на інші витрати операційної діяльності в момент виникнення. 

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини 

резерву сумнівних боргів. Згідно з чинним законодавством строк позовної давності для списання безнадійної 

заборгованості становить 1095 днів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна 



 

 

дебіторська заборгованість списується з активів на інші витрати операційної діяльності. Сума відшкодування раніше 

списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.  

За перерахованими авансами та неотриманими товарами (роботами, послугами) резерв сумнівних боргів не 

формується. 

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її 

безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших витрат операційної діяльності.  

Щокварталу Компанія здійснює інвентаризацію дебіторської заборгованості. 

Списання дебіторської заборгованості з  балансу здійснюється за бухгалтерською довідкою.  

При ліквідації банківських ліцензій на суму коштів на поточних рахунках та суму депозитних вкладів у таких банках  

створюється резерв сумнівних боргів в розмірі таких коштів, з можливістю визнати заборгованість по грошовим 

коштам, що знаходяться на поточних рахунках та депозитних вкладах в банках, які проходять процедуру ліквідації, 

безнадійною та списати за рахунок створеного резерву, якщо ліквідатор не задовольнить вимоги Компанії. 

Витрати майбутніх періодів. До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, які здійснені у звітному періоді, але 

будуть визнані витратами у звіті про фінансові результати у майбутніх звітних періодах згідно з принципом 

відповідності доходів і витрат. 

До витрат майбутніх періодів Компанії відносяться наступні витрати: 

- відстрочені аквізиційні витрати (DAC), що включають витрати на виплату комісійних страховим агентам, що 

відносяться на витрати майбутніх періодів і амортизуються протягом періоду, за який будуть зароблені 

відповідні страхові премії; відстрочені аквізиційні витрати розраховуються окремо по кожному напрямку 

діяльності; 

- витрати на обслуговування комп’ютерних програм; 

- інформаційно-технічна підтримка та супровід програмного забезпечення; 

- сплачені авансом орендні платежі; 

- передоплата періодичних видань; 

- оплата витрат на медичне страхування співробітників; 

- витрати на вивіз безпечних відходів; 

- сплата членських внесків 

- ЕЦП, сертифікати; 

- інші витрати майбутніх періодів. 

Основні засоби. Основним засобом визнається матеріальний актив, що призначається платником податку для 

використання у господарській діяльності, вартість якого перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з 

фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) якого з дати введення в 

експлуатацію становить понад один рік.До малоцінних необоротних активів відносяться всі основні засоби, вартість 

яких дорівнює або менше 6000 грн. 

Основні засоби зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт 

основних засобів. 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, 

модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних 

вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв’язку з 

частковою ліквідацією об’єкта основних засобів.  

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, 

обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його 

використання, включаються до складу витрат. 

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, слід визнавати як різницю між 

чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю об'єкта. 

Амортизація. Амортизація окремого об’єкта основних засобів розраховується із застосуванням прямолінійного 

методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період 

корисного використання об’єкта основних засобів, вираженого у роках. Місячна сума амортизації визначається 

діленням річної суми амортизації на 12 або діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного 

використання об’єкта основних засобів, вираженого у місяцях. 

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став 

придатним для корисного використання. 

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, 

переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. 

Нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів здійснюється протягом  наступних строків: 

 

 



 

 

Групи 
Строки корисного 

використання, років 

група 4 – машини та обладнання 5 

з них:  

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення 

інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з 

ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких 

визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші 

інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела 

безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, 

телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації 

2 

група 5 – транспортні засоби 5 

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4 

група 9 – інші основні засоби  12 

група 10 – бібліотечні фонди - 

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи - 

 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів незалежно від очікуваного строку 

використання нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. 

Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів, інших матеріальних необоротних активів і нематеріальних активів не 

розраховується, і для цілей амортизації прирівнюється до нуля. 

Нематеріальні активи. Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує 

ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути 

достовірно визначена.  

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов’язані з його придбанням чи 

створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких 

витрат у майбутньому нематеріальним активом.  

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс Компанії за первісною вартістю.  

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих 

нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно 

очікуваних майбутніх економічних вигод.  

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в придатному для використання стані та одержання первісно 

визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного 

періоду.  

Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за прямолінійним методом протягом 

строків їх корисного використання, встановлених податковим законодавством: 

 

Групи 

 

Строк дії права 

користування 

група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на комп’ютерні програми, 

програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних) 

тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; 

відповідно до 

правовстановлюючого 

документа, але не 

менше як 2 роки 

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання 

економічних та інших привілеїв тощо) 

відповідно до 

правовстановлюючого 

документа 

 

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріальним активом не 

встановлено, такий строк корисного використання визначається Компанією самостійно. Ліцензії на здійснення 

страхової діяльності є безстроковими. Вони не амортизуються, але аналізуються в кожному звітному періоді на 

наявність підстав для оцінки таких активів як безстрокових. Під час розрахунку вартості, яка амортизується, 

ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля. Нарахування амортизації починається з місяця, 

наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив уведено в господарський оборот. Нарахування амортизації 

припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу. Прибутки і збитки від 

вибуття нематеріальних активів, які визначаються як різниця між сумою надходжень від вибуття активу та його 

балансовою вартістю на момент вибуття, відносяться на фінансовий результат. 

Податок на прибуток. Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові 

зобов'язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у звіті про фінансові результати. 



 

 

Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення сплаченої суми 

податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською заборгованістю за розрахунками з 

податку на прибуток. 

Відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових податкових різниць, що підлягають 

оподаткуванню. 

Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових податкових різниць, що підлягають 

вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові податкові різниці. 

Тимчасова податкова різниця, що підлягає вирахуванню - тимчасова податкова різниця, що призводить до зменшення 

податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах. Тимчасова податкова різниця, що 

підлягає оподаткуванню - тимчасова податкова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у 

майбутніх періодах. 

Якщо податкові збитки і податкові пільги перенесені на майбутні періоди, то відстрочений податковий актив 

визнається у разі очікування у майбутньому прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків і користування 

пільгами. 

Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він виникає внаслідок первісного визнання активу або 

зобов'язання в результаті господарських операцій, які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток). 

Компанія переглядає на 31 грудня поточного року невизнані відстрочені податкові активи щодо відповідності їх 

критеріям визнання. 

Сума зобов'язання або дебіторської заборгованості з податку на прибуток за поточний та попередній періоди 

визначається відповідно до податкового законодавства. 

Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, 

що діятимуть протягом періоду, у якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення 

зобов'язання. 

Дебіторська заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток відображаються у балансі окремими 

статтями оборотних активів і поточних зобов'язань. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в балансі окремими статтями 

необоротних активів і довгострокових зобов'язань. 

Компанія нараховує податок на дохід згідно підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 ПКУ в розмірі 3 відсотків за 

договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у підпункті 141.1.2 пункту 141.1 статті 141 ПКУ. 

Компанія нараховує податок на прибуток  за ставкою визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 ПКУ, від бази 

оподаткування, яка визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності Компанії відповідно до МСФЗ, на різниці, 

які виникають відповідно до положень Розділу ІІІ. Податок на прибуток підприємств ПКУ. 

Зобов’язання. Зобов'язання - заборгованість Компанії, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 

майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю. Поточна кредиторська заборгованість за 

страховою діяльністю включає зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань, за розрахунками з 

перестраховиками, аванси, отримані за договорами страхування, заборгованість з комісійної винагороди страхових 

агентів, забезпечення на оплату нагороджень страхових агентів, забезпечення на оплату другої частини комісійної 

винагороди страховим агентам. 

Зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань визнаються на дату затвердження страхового акту, який є 

підставою для нарахування в бухгалтерському обліку страхового відшкодування, та відображаються в балансі за 

номінальною вартістю. 

Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку відповідальності перестраховика за 

окремим об’єктом перестрахування та відображаються в обліку відповідно до умов договору перестрахування. 

Аванси, отримані за договорами страхування – це суми премії, що отримані до виникнення дебіторської 

заборгованості за нарахованими страховими преміями. У зв’язку з цим отримані суми попередньої оплати 

відображаються як зобов’язання зі страхування до початку відповідальності по договору страхування. 

Заборгованість з комісійної винагороди страхових агентів у бухгалтерському обліку визнається в момент  виникнення 

незалежно від дати  підписання актів наданих послуг із агентської винагороди або сплати коштів. Заборгованість з 

агентської винагороди оцінюється відповідно до внесених страхових платежів за договорами, укладеними за 

посередництвом Повірених, відповідно до умов, зазначених в Договорі дорученні з Повіреним. 

Поточні забезпечення та зобов’язання. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, сума 

й термін яких не визначені. Резерв визнається у разі одночасного дотримання трьох умов: 

1) Компанія має існуюче зобов’язання, яке виникло внаслідок якоїсь минулої події; 

2) видається вірогідним, що для врегулювання зобов’язання буде потрібне вибуття ресурсів, що містять економічні 

вигоди; 



 

 

3) можливо оцінити суму резерву з достатнім ступенем точності. 

Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал. Статутний капітал Компанії сформовано за рахунок оплати засновниками повної 

номінальної вартості акцій грошовими коштами внаслідок приватного розміщення акцій серед засновників Компанії. 

Розмір статутного капіталу зафіксовано у Статуті Компанії. Розмір статутного капіталу може бути змінено (збільшено 

чи зменшено) за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

Додатковий капітал. Додатковий капітал включає емісійний дохід та дохід від дисконтування позики, отриманої від 

акціонерів (засновників). 

Емісійний дохід - це сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших 

корпоративних прав), над номінальною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав), або над ціною зворотного 

викупу під час наступних розміщень. 

Резервний капітал. Резервний капітал формується у розмірі 5% від суми чистого прибутку Компанії за рік до тих пір, 

поки він не становитиме 15% від зареєстрованого капіталу. Останнє відрахування у резервний капітал було зроблено у 

2014 році.  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Прибуток, що залишається у розпорядженні Компанії після сплати 

податків і обов’язкових платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів, збільшення капіталу і 

виплату дивідендів на підставі рішення Загальних зборів акціонерів. 

Визнання та методи оцінки доходів. 

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу 
(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути 
достовірно визначена. 

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

 сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають 
перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; 

 сума попередньої оплати товарів (робіт, послуг); 

 надходження, що належать іншим особам; 

 надходження від первинного розміщення цінних паперів; 

 сума балансової вартості валюти. 

У результаті використання активів Компанії іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті та 
дивідендів: 

 проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх 
нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту відповідної 
угоди; 

 роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідного договору; 

 дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату. 

Умовою визнання відсотків і роялті є імовірність отримання Компанією економічної вигоди, а дивідендів – достовірно 
оцінений дохід. 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: 

 дохід від надання страхових послуг; 

 інший операційний дохід; 

 інші фінансові доходи. 

Дохід від надання страхових послуг. Бухгалтерський облік доходів від операцій, пов’язаних з укладанням договорів 
страхування (перестрахування), базується на принципах нарахування та відповідності. 

Дохід Компанії у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за звітний період – це зароблені страхові премії. 
Зароблені страхові премії визначаються збільшенням суми надходжень страхових платежів за звітний період на суму 
незароблених страхових премій на початок звітного періоду, зменшенням отриманого результату на суму 
незароблених страхових премій на кінець звітного періоду та страхових премій, переданих у перестрахування у 
звітному періоді. Незароблені страхові премії – частки сум надходжень страхових премій, що відповідають страховим 
ризикам, які не минули на звітну дату. 

Страхові премії за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами з дати виникнення 
відповідальності відповідно до договору страхування (перестрахування). 

Договір страхування може бути розірваний на вимогу страхувальника або Компанії, якщо це передбачено договором 
страхування, а також за домовленості сторін. У разі дострокового припинення дії договору страхування Компанія 
повертає страхувальнику сплачені страхові премії за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з 
вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних 
виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором, якщо інше не передбачено договором 
страхування. Сума витрат на ведення справи є доходом від страхової діяльності (від надання страхової послуги), так 
як витрати на ведення страхової справи є складовою частиною страхового тарифу, який застосовується при укладенні 
договору страхування, і відповідно, частиною страхового платежу, який розраховується на підставі страхового 
тарифу. Якщо вимоги страхувальника обумовлені порушенням умов договору страхування Компанією, то Компанія 
повертає страхувальнику сплачені страхові премії в повному обсязі на підставі розпорядження відповідальної особи. 



 

 

Визнання та методи оцінки витрат. 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до 
зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. 

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного 
періоду, в якому вони були здійснені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються 
шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. 

Витрати , щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів та 
немає впевненості у фактичному здійсненні господарської операції, визнаються витратами того звітного періоду, в 
якому первинні документи отримано, якщо сума понесених витрат суттєво не впливає на фінансову звітність 
попередніх звітних періодів.  

Якщо на момент складання фінансової звітності не отримано від контрагента своєчасно первинний документ або 
отримано копію первинного документа але є впевненість у фактичному здійсненні господарської операції.  Компанія 
має право показати операцію у бухобліку на підставі внутрішнього первинного документа (бухгалтерської довідки), 
складеної працівником Компанії, відповідальним за облік ТМЦ, робіт і послуг.Не визнаються витратами й не 
включаються до звіту про фінансові результати: 

- попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

- погашення одержаних позик; 

- витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до законодавства України; 

- балансова вартість валюти. 

До собівартості страхових послуг включаються : 

- страхова виплата ( страхове відшкодування) - грошова сума, яка виплачується страховиком 
відповідно до умов договору майнового страхування, особистого страхування та страхуванні 
відповідальності при  настанні страхового випадку у межах страхової суми. Страхова виплата 
(виплата страхового відшкодування) здійснюється згідно з договором страхування на підставі заяви 
страхувальника ( його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами договору страхування-
вигодонабувача ) та страхового акта. Розмір страхової виплати (страхового відшкодування) 
визначається в страховому акті. 

- послуги асистанс - комплекс асистанських послуг, що включає в себе надання виконавцем клієнтам 
Компанії інформаційної (організаційної) підтримки та/або консультування клієнтів Компанії.  

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості страхових послуг, поділяються на: 

- адміністративні витрати; 

- витрати на збут; 

- інші витрати операційної діяльності. 

Операції зі страхування. Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою 

страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику 

або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування 

(подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені 

строки та виконувати інші умови договору.  

Страховий захист (відповідальність страховика) - обов'язок Страховика здійснювати виплати страхового 

відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору страхування. 

У цілому, Компанія визначає істотний страховий ризик як імовірність того, що при настанні страхової події їй 

доведеться виплатити страхове відшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% більша за суму виплати в разі, якщо 

страхова подія не настане. Страховий ризик існує, коли на момент підписання договору Компанія не впевнена в таких 

аспектах: настання страхової події, дата настання страхової події та сума відшкодування по страховій події. 

Інвестиційні контракти - це контракти, які передбачають передачу фінансового ризику, але не передбачають передачу 

значного страхового ризику.  

Якщо контракт віднесений до категорії страхових контрактів, він залишається таким до тих пір, поки не припиняться 

всі права та зобов'язання по ньому або не закінчиться термін їх дії, навіть якщо страховий ризик істотно зменшується 

протягом цього періоду. Однак інвестиційні контракти можуть бути рекласифіковані в страхові контракти після їх 

вступу в силу в тому випадку, якщо рівень страхового ризику значно підвищується. 

Зароблені страхові премії. Після укладення договору страхування страхові премії враховуються як отримані в 

момент початку дії страхового захисту (відповідальності страховика/початку дії договору страхування – в залежності 

від умов договору страхування) та вважаються заробленими на пропорційній основі протягом строку дії відповідного 

страхового покриття за договором страхування. 

Резерв незароблених премій. Резерв незароблених премій являє собою частину частки отриманих премій згідно з 

чинним законодавством, що стосується незавершеного терміну дії страхового покриття за  договорами страхування, 

які існують станом на кінець звітного періоду, розраховану на пропорційно-часовій основі. 



 

 

Страхові виплати. Страхові виплати у звіті про фінансові результати включають суми відшкодувань, що були 

нараховані відповідно до прийнятих рішень про виплату відшкодування пред’явникам вимог.  

Резерв на покриття збитків. Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки остаточних збитків і 

включає резерв неврегульованих вимог і резерв збитків понесених, але ще не заявлених. В обидва вищевказаних 

резерви включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не 

врегульованих станом на кінець звітного періоду. Його розрахунок здійснюється на основі інформації, отриманої 

Компанією в ході розслідування страхових випадків. Резерв збитків понесених, але ще не заявлених актуарно 

визначається Компанією за напрямками діяльності та включає допущення, які ґрунтуються на статистиці фактичних 

виплат і витрат на врегулювання в попередніх роках. Методи таких розрахунків і визначення остаточної суми резервів 

постійно аналізуються та оновлюються. Коригування, здійснювані в результаті такого аналізу, відображаються у звіті 

про фінансові результати по мірі їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не 

проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі виплати надходять і розглядаються досить швидко. 

Тест адекватності зобов`язань. Станом на кінець кожного звітного періоду Компанія проводить тести адекватності 

зобов'язань для перевірки адекватності договірних зобов'язань за вирахуванням відповідних неамортизованих 

відстрочених аквізиційних витрат. При проведенні цих тестів використовуються поточні оцінки майбутніх грошових 

потоків, а саме вартістю майбутніх страхових виплат за договорами та витрат, пов’язаних із виконанням таких 

договорів. Різниця (нестача сформованого технічного резерву) визнається як додаткове зобов’язання у відповідному 

технічному резерві.  

Перестрахування. У ході нормальної діяльності Компанія передає ризики в перестрахування. Політика Компанії 

передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового продукту.  

Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Компанію від її зобов'язань перед 

страхувальниками (вигодонабувачами) за укладеними договорами страхування. Активи перестрахування включають 

суми до отримання від перестрахових компаній по виплачених відшкодуваннях. Кредиторська заборгованість по 

перестрахуванню являє собою зобов'язання Компанії передати перестраховикам премії з перестрахування. 

Опис страхових продуктів. Компанія в своїй страховій діяльності розробляє, формує та впроваджує страхові 
продукти для фізичних та юридичних осіб з видів страхування на які Компанія отримала ліцензії в порядку, 
встановленому чинним законодавством. 

Страхові продукти формуються відповідно до актуарно розрахованих страхових тарифів та на підставі правил 
страхування, затверджених уповноваженим державним органом. 

Відповідно, страхові продукти Компанії формуються за наступними видами страхування: 

- добровільне страхування від нещасних випадків; 

- добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби; 

- добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

- добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про 
страхування»); 

- добровільне страхування фінансових ризиків; 

- добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). 

В рамках добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування 
вантажів та багажу (вантажобагажу) та добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 
статті 6 Закону України «Про страхування») розроблені продукти страхування: 

- платіжних інструментів та майна фізичних осіб (ключів, гаманця, документів) від ризиків викрадення або 
втрати; 

- техніки від ризиків пошкодження або знищення; 

- багажу від ризиків знищення, викрадення або втрати; 

- іншого рухомого або нерухомого майна від ризиків пошкодження або знищення. 

В рамках добровільного страхування від нещасних випадків та добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби 
розроблені страхові продукти: 

- на випадок встановлення інвалідності або смерті; 

- на випадок тимчасової втрати працездатності (отримання травми, розлад здоров’я, що потребує госпіталізації 
або перебування на лікарняному тощо); 

В рамках добровільного страхування фінансових ризиків розроблені страхові продукти: 

- на випадок вимушеного безробіття у зв’язку із звільненням згідно з Кодексом Законів про Працю;  

- на випадок фінансових збитків внаслідок проведення операцій з використанням платіжних інструментів; 

- на випадок фінансових збитків при викраденні або знищенні транспортного засобу;  

Страхові продукти не є величиною постійною. Їх перелік та умови постійно змінюються залежно від попиту та 

пропозиції на ті чи інші страхові продукти, маркетингових та технічних рішень, дій конкурентів, і т.п. 

Особливості оцінки операцій в іноземній валюті. Функціональною валютою Компанії є національна валюта України 

- гривня. 



 

 

Активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у гривневому еквіваленті за 

офіційним (обліковим) курсом на дату складання звітності або на дату їх визнання. 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми 

в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, 

власного капіталу, доходів і витрат).  

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним 

курсом НБУ  на дату здійснення операції за всією статтею, щомісяця станом на останню дату місяця та на дату 

балансу. Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про 

операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат). 

Доходи від операційної курсової різниці та від купівлі-продажу іноземної валюти або витрати від операційної 

курсової різниці та  на купівлю-продаж іноземної валюти, що виникають  в результаті  розрахунків по операціях в 

іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту за офіційним обмінним 

курсом НБУ на дату здійснення операції за всією статтею, щомісяця станом на останню дату місяця та на дату балансу 

згортаються та включаються до інших операційних доходів або інших операційних витрат у фінансовій звітності, що 

відповідає параграфу 35 МСБУ 1 «Подання фінансової звітності». 

Немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов’язано з операцією в 

іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції, немонетарні статті за 

справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої 

вартості. 

При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції, на останню дату місяця та на дату 

балансу застосовується валютний курс, що було встановлено наприкінці попереднього робочого дня, та що діє 

впродовж всього наступного робочого дня.  Основні обмінні курси, що використовувались для перерахунку сум у 

іноземній валюті, були наступними:  

 31 грудня 2018 р., 

гривень 

31 грудня 2017 р., 

гривень 

1 долар США 27,688264 28,067223 

1 євро 31,714138 33,495424 

4 Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики 

Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та 

на балансову вартість активів і зобов'язань у наступному фінансовому році. Оцінки та судження постійно 

аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які при 

існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім 

згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження. Судження, які найбільше впливають на суми, 

визнані у фінансових звітах, і оцінки, які можуть призвести до значних коректувань балансової вартості активів та 

зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають: 

Резерв на покриття збитків і витрати на врегулювання збитків. У відповідності з діючими законодавчими і 

нормативними актами, які регулюють страхову діяльність, а також МСФЗ, Компанія зобов'язана створювати резерви 

на покриття збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, що виникають в результаті діяльності Компанії по 

загальному страхуванню. Ці резерви являють собою очікувані остаточні витрати на виплату відшкодувань по 

страхових подіях, які настали до закінчення звітного періоду, але які все ще залишаються невиплаченими за станом на 

кінець звітного періоду. Компанія створює резерви за видами страхування. Резерви на покриття збитків відносяться до 

двох категорій: резерви неврегульованих вимог і резерви збитків понесених, але ще не заявлених. 

Компанія створює резерви на покриття заявлених збитків на основі оціночних майбутніх виплат для покриття 

заявлених збитків по загальній страховій діяльності. Оціночні розрахунки Компанії засновані на фактах, які є 

наявними у момент резервування. При створенні цих резервів дисконтування не проводиться. При цьому в обліку 

визнаються оціночні витрати на остаточне врегулювання невиконаних вимог. При визначенні суми резервів Компанія 

враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків, існуючі суми невиплачених відшкодувань і види 

страхового покриття. Протягом періоду між датою повідомлення про настання страхової події і датою остаточної 

виплати відшкодування можуть відбуватися зміни обставин, які можуть призвести до зміни суми створених резервів. 

Відповідно, Компанія регулярно переглядає та переоцінює суми відшкодувань і резервів. Суми, які остаточно 

виплачуються на покриття збитків та витрат на врегулювання збитків, можуть істотно відрізнятися від сум первісно 

створених резервів. 

При створенні резервів збитків понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування Компанією не проводиться. При 

цьому в обліку визнаються оціночні витрати на покриття збитків по страхових подіях, які вже настали, але про які ще 

не було заявлено. Ці резерви створюються для відображення оціночних витрат, необхідних для остаточної виплати 

відшкодувань на покриття цих ще не заявлених збитків. Оскільки ці збитки ще не заявлені, Компанія використовує 

історичну інформацію та статистичні моделі за напрямками діяльності, видами і сумами страхового покриття для 

розрахунку резервів збитків понесених, але ще не заявлених. При оцінці резервів збитків понесених, але ще не 

заявлених Компанія також використовує дані про тенденції заявлених збитків, суттєвості сум збитків, збільшення 



 

 

ризику, а також враховує інші фактори. Компанія переглядає оцінку цих резервів після отримання додаткової 

інформації та фактичних повідомлень про виникнення збитків. При створенні резервів Компанії важливим аспектом є 

час, необхідний для отримання повідомлення про настання страхової події та виплати відповідного відшкодування. 

Повідомлення по короткострокових страхових зобов'язаннях по відшкодуванню збитків, наприклад, тих, які 

виникають в результаті страхування майна, зазвичай надходять відразу після настання страхової події. Відповідні 

відшкодування, як правило, виплачуються протягом кількох місяців з моменту повідомлення про настання страхового 

випадку. У Компанії відсутні значні довгострокові напрямки діяльності. 

Аналіз чутливості резерву на покриття збитків надано у Примітці 11. 

5 Нові облікові положення 

Були опубліковані наступні нові стандарти та тлумачення, що є обов'язковими для застосування Компанією в річних 

періодах, починаючи з 1 січня 2018 року або в більш пізніх періодах. Компанія не використала дострокове 

застосування цих стандартів і тлумачень. 

Нові стандарти, які застосовуються в обов’язковому порядку підприємствами при підготовці фінансової звітності за 

МСФЗ, та вперше прийнятими у Європейському Союзі, станом на 31 грудня 2018 року та за період, що закінчився 

цією датою: 

• МСФЗ 9 Фінансові інструменти (2014); 

• МСФЗ 15 Дохід від договорів з клієнтами; 

• КТМФЗ (ІFRІC) 22 Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація Ініціатива з розкриття 

(поправки до МСБО 7); 

• Роз’яснення до МСФЗ 15 Дохід від договорів з клієнтами; 

• Роз’яснення та визнання до МСФЗ 2 Класифікація та оцінка операцій по виплатам на основі акцій 

(поправки до МСФЗ 2); 

• Застосування МСФЗ 9 Фінансові інструменти разом з МСФЗ 4 Страхові контракти (поправки до МСФЗ 

4); 

• МСБО 40 Перенесення об’єктів інвестиційної нерухомості; 

• Річні вдосконалення 2014-2016 (поправки до МСФЗ 12); 

Керівництво вважає, що прийняття цих стандартів та інтерпретацій не має істотного впливу на фінансову звітність 

Компанії. 

6 Гроші та їх еквіваленти  

 

У тисячах українських гривень  31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Грошові кошти на банківських рахунках  89 438 82 744 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів   89 438 82 744 

 

Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо грошових коштів та їх еквівалентів за кредитною якістю на основі 

рейтингів за національною шкалою, наданих рейтинговими агентствами Moody’s, Fіtch, «Кредит-Рейтинг» або 

«Експерт-Рейтинг», Ukraіnіan Credіt Ratіng Agency: 

 

У тисячах українських гривень  31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Не прострочені і не знецінені     

- рейтинг uaA- та вище   89 438 82 744 

- без рейтингу  - - 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 
 

89 438 82 744 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти не мають забезпечення. 

Станом на 31 грудня 2018 років Компанія тримала грошові кошти у 5 (у 6 станом на 31 грудня 2017 року) банках-

контрагентах із загальною сумою грошових коштів та їх еквівалентів у кожному банку від 2 000 тисяч гривень та 

вище. Сукупна сума усіх цих залишків cтаном на 31 грудня 2018 складала 86 949 тисяч гривень (на 31 грудня 

2017 року – 82 744 тисячі гривень), або 98,12% (на 31 грудня 2017 року – 100,00%) грошових коштів та їх 

еквівалентів.  



 

 

Інформацію про залишки щодо операцій із пов’язаними сторонами надано в Примітці 21. 

На 31 грудня 2018 року, як і на 31 грудня 2017 року депозити в гривнях та іноземній валюті зі строком розміщення 

більше трьох місяців були відсутні. 

Нараховані та отримані доходи за відсотками по депозитним та поточним рахункам за 2018 рік склали 9 505 тисяч 

гривень (в 2017 році – 5 895 тисяч гривень) та представлені в статті інші фінансові доходи. 

7 Поточні зобов’язання і забезпечення 

Поточні зобов'язання і забезпечення складаються з наступних компонентів: 

 

У тисячах українських гривень  31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Комісійні винагороди агентам до виплати  3 635 3 769 

Забезпечення витрат на додаткову винагороду агентам   2 670 2 535 

Забезпечення премій персоналу  1 225 - 

Кредиторська заборгованість за ІТ послуги та розробку та 

права на користування ПЗ  

1 145 1 607 

 

Забезпечення витрат на аудиторські послуги  635 591 

Кредиторська заборгованість перед перестраховиком  441 - 

Кредиторська заборгованість з податку на прибуток  407 540 

Забезпечення відпусток персоналу  385 464 

Кредиторська заборгованість з ПДВ  83 - 

Кредиторська заборгованість за консультаційні послуги  15 379 

Інша кредиторська заборгованість  788 560 

Всього поточні зобов’язання і забезпечення  11 429 10 445 

 

Інформацію про залишки щодо операцій із пов’язаними сторонами надано в Примітці 21. 

  



 

 

8 Страхові резерви та частка перестраховика у страхових резервах 

У тисячах українських гривень  31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Загальні суми    

Резерв незароблених премій   49 395 33 393 

Резерв на покриття збитків  5 217 4 442 

Всього страхових резервів, загальна сума  54 612 37 835 

Частка перестраховика    

Резерв незароблених премій   (614) (268) 

Резерв на покриття збитків  (1 575) (1 575) 

Всього частка перестраховика у страхових резервах  (2 189) (1 843) 

Чисті суми    

Резерв незароблених премій   48 781 33 125 

Резерв на покриття збитків  3 642 2 867 

Всього страхових резервів, чиста сума  52 423 35 992 

 

У сумах страхових резервів відбулись наступні зміни: 

 2018 рік 2017 рік 

У тисячах українських 

гривень 

Загальні 

суми 

Частка 

перестра-

ховика 

Чисті 

суми 

Загальні 

суми 

Частка 

перестра-

ховика 

Чисті 

суми 

Резерв незароблених 

премій на 1 січня  
33 393 (268) 33 125 28 872 (155) 28 717 

Страхові премії отримані 71 715 (1 089) 70 626 69 304 (581) 68 723 

Премії зароблені (55 713) 743 (54 970) (64 783) 468 (64 315) 

Резерв незароблених 

премій на 31 грудня 
49 395 (614) 48 781 33 393 (268) 33 125 

Резерв на покриття 

збитків на 1 січня 
4 442 (1 575) 2 867 4 381 (1 575) 2 806 

Понесені збитки на страхові 

виплати 
2 111 - 2 111 5 012 (1 687) 3 325 

Збитки виплачені (1 336) - (1 336) (4 951) 1 687 (3 264) 

Резерв на покриття 

збитків на 31 грудня 
5 217 (1 575) 3 642 4 442 (1 575) 2 867 

Всього страхових резервів 

на 1 січня  
37 835 (1 843) 35 992 33 253 (1 730) 31 523 

Збільшення/(зменшення) за 

період  
16 777 (346) 16 431 4 582 (113) 4 469 

Всього страхових резервів 

на 31 грудня  
54 612 (2 189) 52 423 37 835 (1 843) 35 992 

 

Резерв незароблених премій станом на 31 грудня 2018 року становить 49 395 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року - 

33 393 тисячі гривень). Зростання резерву незароблених премій пояснюється зміною вимог щодо методології його 

розрахунку. Відповідно до Внутрішньої політики страховика з формування технічних резервів, затвердженої 28 

грудня 2018 року у відповідності до вимог законодавства, розмір резерву незароблених премій розраховується 

методом "1/365".  Розмір резерву незароблених премій станом на 31 грудня 2017 року розраховувався методом "1/365" 

із застосуванням коефіцієнта 0,8 відповідно до вимог чинного на цю дату законодавства. Таким чином, наслідком 

зміни методології розрахунку резерву незароблених премій стало збільшення розміру такого резерву на 25% у 

порівнянні з попередньою методологією. 

Усі страхові резерви є поточними зобов’язаннями, крім частини резерву незароблених страхових премій у розмірі 

35 339 тисяч гривень станом на 31 грудня 2018 року (на 31 грудня 2017 року – 23 041 тисяча гривень), яка є 

довгостроковою. 

9 Зареєстрований (пайовий) капітал та емісійний дохід 

У тисячах українських гривень, крім 

кількості акцій 

Кількість 
випущених акцій 

Прості 
акції  

Емісійний 
дохід 

Всього 

На 31 грудня 2018 р. 12 736 100 12 736 35 471 48 207 

На 31 грудня 2017 р. 12 736 100 12 736 35 471 48 207 



 

 

Номінальна зареєстрована сума випущеного зареєстрованого (пайового) капіталу Компанії складає 12 736 тисяч 

гривень (на 31 грудня 2017 року – 12 736 тисяч гривень).  

Загальна кількість затверджених до випуску простих акції складає 12 736 100 акцій (на 31 грудня 2017 року – 12 736 

100 акцій) номінальною вартістю 1 гривня за акцію (на 31 грудня 2017 року – 1 гривня за акцію). Всі випущені прості 

акції повністю оплачені грошовими коштами. Кожна проста акція має один голос при голосуванні. 

У 2018 році, як і у 2017 році, Компанія не оголошувала та не сплачувала дивідендів.  

Нижче подано інформацію про акціонерів Компанії станом на 31 грудня 2018 року: 

У тисячах українських гривень, крім 

кількості акцій 

Кількість акцій, 

що належать 

акціонеру 

Частка 

володіння, % 

 Номінальна 

вартість 

Акціонер    

BNP Parіbas Cardіf 12 736 096 99,999968 12 736  

Cardіf Assurance Vіe 2 0,000016 0,002 

Cardіf-Assurances Rіsques Dіvers 2 0,000016 0,002 

    

Всього зареєстрованого (пайового) 

капіталу на 31 грудня 2018 р. 
12 736 100 100 12 736 

 

Нижче подано інформацію про акціонерів Компанії станом на 31 грудня 2017 року: 

У тисячах українських гривень, крім 

кількості акцій 

Кількість акцій, 

що належать 

акціонеру 

Частка 

володіння, % 

 Номінальна 

вартість 

Акціонер    

BNP Parіbas Cardіf 12 736 096 99,999968 12 736  

Cardіf Assurance Vіe 2 0,000016 0,002 

Cardіf-Assurances Rіsques Dіvers 2 0,000016 0,002 

    

Всього зареєстрованого (пайового)  

капіталу на 31 грудня 2017 р. 
12 736 100 100,00 12 736 

 

10 Аналіз страхових премій, виплат та аквізиційних витрат  

Аналіз страхових премій та виплат за видами страхової діяльності за 2018 рік подано нижче: 

У тисячах українських гривень 

Cтраху-

вання від 

нещасних 

випадків  

Cтрахуванн

я здоров’я 

на випадок 

хвороби 

Страху-

вання 

фінансов

их 

ризиків 

Страху-

вання 

майна 

Страху-

вання 

вантажів 

та 

багажу 

Всього 

Премії підписані, валова сума 14 569 36 381 15 687 5 011 67 71 715 

Зміна у резерві незароблених 

премій, загальна сума  
(4 525) (10 462) (671) (297) (47) (16 002) 

Премії зароблені, загальна сума 10 044 25 919 15 016 4 714 20 55 713 

Премії, передані у 

перестрахування 
( 245 ) ( 844 ) - - - (1 089 ) 

Зміна частки перестраховика у 

резерві незароблених премій  77 269  - - - 346  

Чисті зароблені страхові премії 9 876 25 344 15 016 4 714 20 54 970 

Страхові відшкодування 

виплачені, загальна сума 

( 394 ) (496 ) (406 ) ( 40 ) - 

( 1 336 ) 

Страхові відшкодування, отримані 

від перестраховиків 

- 

 - - -  

Чисті збитки виплачені ( 394 ) ( 496 ) ( 406 ) ( 40 ) - ( 1 336) 

Зміни в резерві на покриття 

збитків, загальна сума  

(616) (245) (403) 516 (27) 

(775) 

Зміни в резерві на покриття - - - - - - 



 

 

збитків, частка перестраховика  

Зміна у резерві на покриття 

збитків, чиста сума 

(616) (245) (403) 516 (27) (775) 

Чиста сума понесених збитків за 

страховими відшкодуваннями 
( 1 010 ) ( 741 ) ( 809) 476 (27) ( 2 111 ) 

Аквізиційні витрати, понесені 

впродовж року ( 8 985 ) (23 721 ) ( 8 378 ) (2 760 ) (46) ( 43 890 ) 

Зміна у сумі відстрочених 

аквізиційних витрат 2 806 6 428 280 125 26 9 665  

Аквізиційні витрати 
(6 179 ) ( 17 293) (8 098) 

( 2 635 

) (20) ( 34 225) 

Чистий результат від страхової 

діяльності до вирахування 

операційних витрат на страхову 

діяльність 

2 687 7 310 6 109 2 555 (27) 18 634 

 

Аналіз страхових премій та виплат за видами страхової діяльності за 2017 рік подано нижче: 

У тисячах українських гривень 

Страхуванн

я від 

нещасних 

випадків  

Cтрахуван

-ня 

здоров’я 

на 

випадок 

хвороби 

Страхуван

ня 

фінансових 

ризиків 

Страху-

вання 

майна 

Всього 

Премії підписані, валова сума 11 192 40 206 12 067 5 839 69 304 

Зміна у резерві незароблених премій, загальна 

сума  (526) (3 899) (268) 172 (4 521) 

Премії зароблені, загальна сума 10 666 36 307 11 799 6 011 64 783 

Премії, передані у перестрахування (132) (449) - - (581) 

Зміна частки перестраховика у резерві 

незароблених премій  31 82  - - 113  

Чисті зароблені страхові премії 10 565 35 940 11 799 6 011 64 315 

Страхові відшкодування виплачені, загальна 

сума (621) 

(3 082) (1 209 ) ( 39 ) 

(4 951) 

Страхові відшкодування, отримані від 

перестраховиків - 1 687 - - 1 687 

Чисті збитки виплачені (621) (1 395) (1 209) (39) (3 264) 

Зміни в резерві на покриття збитків, загальна 

сума  12 

(18) ( 123 ) 68 

(61) 

Зміни в резерві на покриття збитків, частка 

перестраховика  
- - - - - 

Зміна у резерві на покриття збитків, чиста 

сума 

12 (18)  ( 123) 68 (61) 

Чиста сума понесених збитків за 

страховими відшкодуваннями 
( 609 ) ( 1 413 ) ( 1 332 ) 29 (3 325) 

Аквізиційні витрати, понесені впродовж року (7 168) (29 066 ) (6 764) (2 619) (45 617) 

Зміна у сумі відстрочених аквізиційних витрат 355 3 012 51 (104) 3 314  

Аквізиційні витрати (6 813) ( 26 054) (6 713) (2 723) (42 303) 

Чистий результат від страхової діяльності 

до вирахування операційних витрат на 

страхову діяльність 
3 143 8 473 3 754 3 317 18 687 

 

11 Оцінка договорів страхування 

Методи, використані при прийнятті рішень про припущення. Страховим резервам і, зокрема, резервам за 



 

 

договорами страхування від нещасних випадків, характерні численні страхові ризики. Найбільш істотні ризики 
Компанії пов'язані зі страховими відшкодуваннями, які виплачуються за договорами страхування від нещасних 
випадків, страхування здоров’я на випадок хвороби та страхування фінансових ризиків. Ці ризики детально 
розглядаються в цій примітці. Географічна концентрація цих ризиків спостерігається в Україні. 

Для оцінки зобов'язань з виплати відшкодувань Компанія використовує припущення, засновані на власній аналітиці. 
Аналітичні дані Компанії надходять переважно з її щоквартальних звітів про виплату страхових відшкодувань. 

Компанія застосовує метод Борнхуеттера-Фергюсона для оцінки резерву збитків, які виникли, але не заявлені, за 
договорами страхування майна, страхування від нещасних випадків та страхування здоров’я на випадок хвороби та 
метод фіксованого відсотка від зароблених страхових премій для договорів страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу), страхування фінансових ризиків та страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 
Метод Борнхуеттера-Фергюсона - це комбінація порівняльних або ринкових оцінок з оцінками, заснованими на 
реальному досвіді виплат страхових відшкодувань. Перша оцінка ґрунтується на оцінці ризику, пов'язаного зі 
страховими преміями. Друга оцінка ґрунтується на виплачених страхових відшкодуваннях або понесених збитках в 
результаті виплати страхових відшкодувань до теперішнього часу. Результати двох оцінок об'єднуються з 
використанням формули, яка надає більше ваги оцінці, що ґрунтується на фактичному досвіді виплат з плином часу. 
Цей метод використовувався при відсутності надійних даних про розвиток збитковості в минулому, які могли б 
використовуватися при складанні прогнозів (дані про останні роки виникнення страхового випадку і нових напрямках 
діяльності). 

Метод фіксованого відсотка полягає у визначенні резерву збитків, що виникли, але не заявлені, методом фіксованого 

відсотка у розмірі 10 відсотків від заробленої страхової премії за чотири квартали, які передують звітній даті.  

Резерв на неврегульовані вимоги створюється на основі заявлених вимог.  

Добровільне страхування від нещасних випадків. Частка добровільного страхування від нещасних випадків 

становить 18% страхового портфеля Компанії, виходячи з суми чистих премій, зароблених у 2018 році (16% виходячи 

з даних 2017 року). Компанія забезпечує страхове покриття від нещасних випадків фізичних осіб. 

Нижче у таблиці представлена інформація про розвиток збитковості за добровільним страхуванням від нещасних 

випадків, яке здійснює Компанія. У таблиці показані зміни витрат на врегулювання страхових вимог протягом одного, 

двох і т.д. кварталів після настання страхового випадку. Суми в таблиці являють собою співвідношення між 

загальною сумою кумулятивних страхових збитків, заявлених протягом відрізка часу до кінця наступного періоду 

розвитку збитковості, і загальною сумою кумулятивних страхових відшкодувань, заявлених до кінця поточного 

періоду розвитку збитковості. 

 

Розвиток збитковості за валовою сумою заявлених страхових відшкодувань 

Період 

настання 

страхового 

випадку 

Період розвитку збитків 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 кв. 2015 р. 1.50 1.01 1.24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   

2 кв. 2015 р. 1.34 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    

3 кв. 2015 р. 1.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     

4 кв. 2015 р. 1.54 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      

1 кв. 2016 р. 1.46 1.00 1.00 1.09 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       

2 кв. 2016 р. 1.45 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00        

3 кв. 2016 р. 1.38 1.16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.09 1.00         

4 кв. 2016 р. 2.41 1.16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06 1.00          

1 кв. 2017 р. 1.69 1.02 1.00 1.00 1.00 1.28 1.00           

2 кв. 2017 р. 2.72 2.04 1.00 1.00 1.26 1.00            

3 кв. 2017 р. 1.64 1.00 1.00 1.34 1.00             

4 кв. 2017 р. 1.87 1.00 1.78 1.01              

1 кв. 2018 р. 1.76 1.69 1.00               

2 кв. 2018 р. 2.37 1.00                

3 кв. 2018 р. 1.56                 

4 кв. 2018 р.                  

 

Представлена інформація свідчить про те, що добровільне страхування від нещасних випадків не є напрямом 

діяльності з тривалим терміном заявлення збитків. 

Добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби.  

Частка добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби становить 46% страхового портфеля Компанії, 



 

 

виходячи з суми чистих премій, зароблених у 2018 році (56% виходячи з даних 2017 року). Компанія забезпечує 

страхове покриття фізичних осіб.  

Нижче у таблиці представлена інформація про розвиток збитковості за добровільним страхуванням здоров`я на 

випадок хвороби, яке здійснює Компанія. У таблиці показані зміни витрат на врегулювання страхових вимог протягом 

одного, двох і т.д. кварталів після настання страхового випадку. Суми в таблиці являють собою співвідношення між 

загальною сумою кумулятивних страхових збитків, заявлених протягом відрізка часу до кінця наступного періоду 

розвитку збитковості, і загальною сумою кумулятивних страхових відшкодувань, заявлених до кінця поточного 

періоду розвитку збитковості. 

 

Розвиток збитковості за валовою сумою заявлених страхових відшкодувань 

Період 

настання 

страхового 

випадку 

Період розвитку збитків 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 кв. 2015 р. 1.28 1.02 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   

2 кв. 2015 р. 1.15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00    

3 кв. 2015 р. 15.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00     

4 кв. 2015 р. 1.16 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.00      

1 кв. 2016 р. 2.45 1.02 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11 1.00       

2 кв. 2016 р. 1.16 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11 1.00        

3 кв. 2016 р. 1.78 1.02 1.06 1.02 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00         

4 кв. 2016 р. 1.35 1.00 1.01 2.19 1.00 1.00 1.06 1.00          

1 кв. 2017 р. 9.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.02 1.06           

2 кв. 2017 р. 5.87 1.07 1.00 1.00 1.09 1.00            

3 кв. 2017 р. 1.37 1.09 1.00 1.19 1.00             

4 кв. 2017 р. 2.65 1.01 1.11 1.00              

1 кв. 2018 р. 1.73 1.05 1.00               

2 кв. 2018 р. 1.77 1.05                

3 кв. 2018 р. 1.36                 

4 кв. 2018 р.                  

 

Представлена інформація свідчить про те, що добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби не є напрямом 

діяльності з тривалим терміном заявлення збитків. 

Добровільне страхування фінансових ризиків.  

Частка добровільного страхування фінансових ризиків становить 27% страхового портфеля Компанії, виходячи з суми 

чистих премій, зароблених у 2018 році (18% виходячи з даних 2017 року). Компанія забезпечує страхове покриття 

фізичних осіб.  

Нижче у таблиці представлена інформація про розвиток збитковості за добровільним страхуванням фінансових 

ризиків, яке здійснює Компанія. У таблиці показані зміни витрат на врегулювання страхових вимог протягом одного, 

двох і т.д. кварталів після настання страхового випадку. Суми в таблиці являють собою співвідношення між 

загальною сумою кумулятивних страхових збитків, заявлених протягом відрізка часу до кінця наступного періоду 

розвитку збитковості, і загальною сумою кумулятивних страхових відшкодувань, заявлених до кінця поточного 

періоду розвитку збитковості. 

 

Розвиток збитковості за валовою сумою заявлених страхових відшкодувань 

Період 

настання 

страхового 

випадку 

Період розвитку збитків 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 кв. 2015 р. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

2 кв. 2015 р. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    

3 кв. 2015 р. 3.22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    

4 кв. 2015 р. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      

1 кв. 2016 р. 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       

2 кв. 2016 р. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        



 

 

3 кв. 2016 р. 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00         

4 кв. 2016 р. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00          

1 кв. 2017 р. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00           

2 кв. 2017 р. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00            

3 кв. 2017 р. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00             

4 кв. 2017 р. 1.00 1.00 1.00 1.00              

1 кв. 2018 р. 2.12 1.00 1.00               

2 кв. 2018 р. 1.03 1.14                

3 кв. 2018 р. 10.99                 

4 кв. 2018 р.                  

 

Представлена інформація свідчить про те, що добровільне страхування фінансових ризиків не є напрямом діяльності з 

тривалим терміном заявлення збитків. 

Аналіз залежності резерву збитків від використаних припущень. Для оцінки залежності валових збитків 

понесених, але ще не заявлених станом на 31 грудня 2018 та 2017 років, були використані наступні припущення: 

▪ Збільшення приростів факторів розвитку на 15%, що відповідає збільшенню середнього періоду між датою 

настання страхового випадку і датою заяви на 5% (для методу Борнхуеттера-Фергюсона); 

▪ Збільшення коефіцієнту збитковості на 10%, для того щоб оцінити ефекти інфляції та можливого зростання 

кількості страхових збитків. 

Компанія не проводить аналіз залежності частки перестраховиків у резерві збитків понесених, але ще не заявлених, 

через його неістотність.  

Нижче в таблиці представлені результати аналізу залежно від використаних припущень резерву збитків понесених, 

але ще не заявлених до перестрахування на 31 грудня 2018 року за напрямками діяльності: 

 

Напрям діяльності Базовий 

сценарій 

Збільшення приростів 

факторів розвитку 

на 15% 

Збільшення 

коефіцієнту 

збитковості на 10% 

Страхування від нещасних випадків 509 559 10% 560 10% 

Страхування здоров`я на випадок 

хвороби 392 412 5% 431 10% 

Страхування майна (крім п. 5-9) 77 86 12% 85 10% 

Страхування фінансових ризиків 1 502 1 502 0% 1 502 0% 

Страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу) 25 25 0% 25 0% 

Страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ 0 0 0% 0 0% 

Всього резерв збитків понесених, 

але ще не заявлених 
2 504 2 584 3% 2 602 4% 

 

Нижче в таблиці представлені результати аналізу залежно від використаних припущень резерву збитків понесених, 

але ще не заявлених до перестрахування на 31 грудня 2017 року за напрямками діяльності: 

 

Напрям діяльності Базовий 

сценарій 

Збільшення приростів 

факторів розвитку 

на 15% 

Збільшення 

коефіцієнту 

збитковості на 10% 

Добровільне страхування від 

нещасних випадків 
55 61 11% 60 10% 

Добровільне страхування здоров'я на 

випадок хвороби 295 315 6% 325 10% 

Страхування майна 601 601 0% 601 0% 

Страхування фінансових ризиків 1 180 1 180 0% 1 180 0% 

Страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ 0 0 0% 0 0% 

Всього резерв збитків понесених, 

але ще не заявлених 
2 131 2 156 1% 2 166 2% 



 

 

 

12 Витрати на збут 

У тисячах українських гривень 2018 рік 2017 рік 

Аквізиційні витрати 34 225 42 303 

Інші витрати на збут 3 399 3 546 

Всього витрати на збут 37 624 45 849 

 

 

У тисячах українських гривень 2018 рік 2017 рік 

Відстрочені аквізиційні витрати на 1 січня 23 097 19 783 

Витрати, понесені впродовж року 43 890 45 617 

Витрати, амортизація яких відноситься на прибуток чи збиток (34 225) (42 303) 

Відстрочені аквізиційні витрати на 31 грудня 32 762 23 097 

Аквізиційними витратами є суми агентської винагороди, що сплачуються страховим агентам.  

Відстрочені аквізиційні витрати станом на 31 грудня 2018 року становлять 32 762 тисячі гривень (на 31 грудня 2017 

року - 23 097 тисяч гривень). Зростання відстрочених аквізиційних витрат пов’язано з зростанням резерву 

незароблених премій (Примітка 8). 

Інформацію про залишки щодо операцій із пов’язаними сторонами надано в Примітці 21. 

 

13 Адміністративні та інші операційні витрати 

У тисячах українських гривень  2018 рік 2017 рік 

Витрати на персонал  12 778 11 662 

Оренда  3 764 3 390 

ІТ-витрати (без амортизації)  2 366 2 415 

Консультаційні та інші послуги  1 901 1 729 

Витрати на ремонт та експлуатацію  1 037 929 

Знос та амортизація  360 442 

Зв'язок  279 304 

Витрати на відрядження  167 314 

Офісні витрати  166 152 

Підбір персоналу та навчання  110 41 

Банківські витрати  108 148 

Інші витрати  1 129 1 441 

Всього адміністративних та інших операційних витрат  24 165 22 967 

 

До складу витрат на персонал включений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 

сумі 1 712 тисяч гривень (у 2017 році – 1 684 тисячі гривень), а також забезпечення оплати премій в сумі 1 225 тисяч 

гривень (у 2017 році не створювалося). 

Інформацію про операції з пов’язаними сторонами надано в Примітці 21. 

14 Інші операційні доходи 

У тисячах українських гривень  2018 рік 2017 рік 

Вирати на ведення страхової справи  506 671 

Тант’єма  200 265 

Списання кредиторської заборгованості  40 34 

Інші доходи  21 17 

Відшкодування перестраховика   - 1 687 

Всього інших операційних доходів  767 2 674 

 

15 Податки на прибуток 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років актив із відстроченого податку на прибуток був включений до складу 

необоротних активів, а зобов'язання по сплаті поточного податку на прибуток були включені до складу поточних 

зобов’язань і забезпечень. Станом на 31 грудня 2018 року Компанія має кредиторську заборгованість по внесках з 



 

 

податку на прибуток в розмірі 407 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року мала кредиторську заборгованість в розмірі 

540 тисяч гривень).  

Оподаткування страхової діяльності в Україні здійснюється шляхом вилучення податку на прибуток у розмірі 18% і 

податку на дохід у розмірі 3% за договорами страхування від об’єкта оподаткування. При цьому в першому випадку 

застосовуються загальні правила, за якими об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та 

за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 

оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ. Для податку на дохід 

застосовується спеціальне правило, яким  визначається дохід за договорами страхування, визначений згідно з 

пп. 141.1.2 ПКУ. При цьому нарахований страховиком податок на дохід є різницею, яка зменшує фінансовий 

результат до оподаткування такого страховика 

Через відмінності між МСФЗ та правилами оподаткування в Україні виникають певні тимчасові різниці між 

балансовою вартістю деяких активів та зобов'язань для цілей фінансової звітності та їхньою податковою базою. 

Податковий ефект змін таких тимчасових різниць обліковується за ставкою 3% для страхової діяльності. 

У тисячах українських гривень 

31 грудня 
2016 р. 

Віднесено 
на прибуток 
або збиток у 

2017 р. 

31 грудня 
2017 р. 

Віднесено на 
прибуток 

або збиток у 
2018 р. 

31 грудня 
2018 р. 

Актив із відстроченого податку на 
прибуток 

862 132 994 469 1 463 

 

Загалом витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів: 

 

У тисячах українських гривень 

2018 рік 2017 рік 

Поточний податок, що вираховується за ставкою 3% від суми валових 

підписаних страхових премій   2 151 2 079 

Поточний податок за загальним режимом (18%) - 15 

Відстрочений податок (469) (132) 

Витрати з податку на прибуток за рік 1 682 1 962 

16 Управління фінансовими і страховими ризиками 

Першочергова відповідальність за управління ризиками Компанії лежить на працівниках Компанії, які ухвалюють 
рішення, пов’язані з прийомом ризику. Відповідальність за управління ризиками лежить на кожному працівнику 
Компанії під час виконання своїх поточних обов’язків. 

Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно наступних ризиків:  

- Ринковий ризик (включаючи ризик ліквідності); 

- Страховий (андеррайтинговий) ризик (включаючи ризики, пов’язані з ціноутворенням та формуванням 
страхових резервів); 

- Кредитний ризик (включаючи кредитні ризики, пов’язані з активами та кредитні ризики, пов’язані із 
зобов’язаннями); 

- Операційні ризики; 

- Стратегічний ризик; 

- Інші ризики, визначені в Стратегії управління ризиками Компанії (репутаційний ризик, ризик комплаєнс, 
ризик учасника фінансової групи). 

Компанія здійснює управління ризиками відповідно до чинного законодавства, затвердженої внутрішньої Стратегії 
управління ризиками та корпоративних принципів управління ризиками, що встановлюються акціонерами Компанії. 

Ринковий ризик. Ринковий ризик – це ризик виникнення фінансового збитку, що виникає в першу чергу внаслідок 
несприятливих змін ринкових параметрів. Ринкові параметри включають в себе валютний ризик та ризик процентної 
ставки. 

- Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань 
валютних курсів. Компанія проводить операції переважно в національній валюті України, отже, вона не 
піддається впливу суттєвого валютного ризику. 

- Ризик процентної ставки. Компанія піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів 
ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в 
результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У 
Компанії відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, 
оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Компанії є несуттєвим. За станом на кінець 
кожного звітного періоду у Компанії не було фінансових активів чи зобов’язань зі змінною процентною 
ставкою. 



 

 

- Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні 
фінансових зобов'язань. Компанія щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг та 
заявами страхувальників (вигодонабувачів) за договорами страхування про страхові випадки. Компанія має 
достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, 
пов'язані з доходом від страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних 
зобов'язань. 

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовірність настання страхової 
події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим 
і внаслідок цього непередбачуваним. 

Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для визначення ціни договору 
страхування та створення резервів, основний ризик, якому піддається Компанія, полягає в тому, що фактичні виплати 
перевищать балансову вартість страхових зобов'язань. Це може відбутися в результаті того, що регулярність або 
розмір виплат будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові випадки носять випадковий характер, і фактична 
кількість і сума виплат будуть з року в рік відрізнятися від даних, передбачених страховими моделями. 

Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим менша відносна мінливість очікуваного 
результату. Крім того, якщо портфель договорів страхування є більш диверсифікованим, зміни в який-небудь з його 
підгруп матимуть менший вплив на портфель в цілому. 

Компанія контролює страховий ризик шляхом: 

• стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Компанія встановлює ліміти максимально 
можливої величини прийнятого ризику і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з 
урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових страхових продуктів проводиться з 
метою всебічного аналізу пов'язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків з точки зору майбутніх 
доходів. 

• укладання відповідних договорів перестрахування. Компанія прагне диверсифікувати діяльність з 
перестрахування, використовуючи договори облігаторного перестрахування. Крім того, політика Компанії 
передбачає максимальне утримання ризику відповідальності за окремими страховими продуктами. 

Компанія здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування укладаються в національній 
валюті України. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності. 

Кредитний ризик. Кредитний ризик це ризик виникнення фінансового збитку внаслідок зниження рівня 
платоспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора), що може в результаті привести 
до неспроможності контрагента виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед страховиком. 

Компанія виділяє кредитні ризики, пов’язані з активами, та кредитні ризики, пов’язані з зобов’язаннями. Кредитні 
ризики, пов’язані з зобов’язаннями, включають в себе наступні ризики: 

- ризик неплатоспроможності перестраховика, що може призвести до невиконання перестраховиком 
зобов’язань по діючим договорам перестрахування. Компанія здійснює управління таким ризиком шляхом 
ретельного відбору потенційного перестраховика у відповідності до вимог уповноваженого державного 
компетентного органу, рівня платоспроможності та корпоративних правил, що встановлюються акціонерами. 

- ризик неплатоспроможності агента. Неплатоспроможність агента може призвести до: 

(а) неотримання страхових премій страхувальників, що були перераховані на рахунки агента відповідно до 
укладених договорів страхування, по яким страховик несе відповідальність, але не були перераховані на 
рахунок страховика.  

(б) неотримання відшкодування частки агентської винагороди, що була виплачена агенту при підписанні 
договору страхування, при достроковому припиненні відповідного договору страхування у випадку наявності 
домовленостей з агентом про відшкодування частки агентської винагороди. 

 
Управління ризиком неплатоспроможності агента здійснюється шляхом проведення регулярного моніторингу рівня 
платоспроможності агентів та сум, що знаходяться під ризиком. На основі отриманих даних приймаються рішення в 
рамках компетенції відповідальних осіб відповідно до корпоративних правил, що встановлюються акціонерами. 

Основні статті, у зв'язку з якими у Компанії виникає кредитний ризик, пов'язаний з активами,  це гроші та їх 
еквіваленти та депозити в банках.  

Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відбивається в балансовій вартості фінансових і 
страхових активів у балансі. 

Компанія розміщує грошові кошти та депозити лише в банках, узгоджених із акціонерами.  

Найбільш значна концентрація кредитного ризику Компанії виникає у зв'язку з банківськими депозитами та 
поточними рахунками в банку, який є пов'язаною стороною Компанії під спільним контролем. Беручи до уваги 
природу цього контрагента, Компанія вважає, що така концентрація кредитного ризику не призведе до підвищення 
його рівня. 

Операційний ризик. Операційний ризик – це ризик виникнення фінансового збитку внаслідок неадекватного 
внутрішнього процесу чи збою у виконанні внутрішнього процесу або зовнішніх чинників випадкового чи навмисного 
характеру. Контроль над операційним ризиком здійснюється шляхом повсякчасної перевірки існуючих процесів на 
адекватність та відповідність корпоративним правилам та нормам. Для виявлення процесів Компанії, неадекватне 
виконання яких може призвести до фінансового збитку, Компанія впроваджує систему контролю та обліку інцидентів 
операційного ризику. У разі виникнення інциденту операційного ризику, в максимально короткий термін (визначений 



 

 

згідно з корпоративними правилами та нормами) даний інцидент має бути задокументовано, його фінансовий вплив 
має бути оцінено, процес, що призвів до його виникнення, має бути ідентифіковано та має бути складено план з 
внесення необхідних негайних змін та превентивних заходів. Відповідальність за виявлення та своєчасне подання 
інцидентів операційного ризику лежить на кожному співробітнику. 

Стратегічний ризик. Стратегічний ризик пов'язаний з: 

- зовнішнім бізнес-середовищем: це ризик виникнення фінансового збитку внаслідок коливань об’ємів, 
доходності, витрат у зв’язку з зовнішніми чинниками; 

- невідповідним впровадженням стратегії управління ризиками. 

17 Управління капіталом 

Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей: (і) дотримання вимог до капіталу, 

встановлених регулятором, і (іі) забезпечення здатності Компанії функціонувати в якості безперервно діючого 

підприємства. Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, 

показаного у балансі. Станом на кінець кожного звітного періоду Компанія аналізує наявну суму власного капіталу і 

може її коригувати шляхом виплати дивідендів акціонерам, повернення капіталу акціонерам або емісії нових акцій. 

На Компанію поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу - це мінімальна сума 

акціонерного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. 7 червня 2018 р. Національною Комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, було прийняте Положення № 850 про обов’язкові 

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

ризиковості операцій страховика, яким було суттєво змінено регуляторні вимоги. Компанія дотримувалася всіх 

зовнішніх вимог до капіталу у 2018 та 2017 роках, і очікується, що буде відповідати регуляторним вимогам і в 2019 р. 

18 Умовні та інші зобов`язання  

Зобов'язання з операційної оренди. В ході звичайної діяльності Компанія орендує приміщення. У випадку, коли 

Компанія виступає орендарем, майбутні мінімальні виплати з операційної оренди, яка не підлягає скасуванню (6 

місяців), є наступними: 

У тисячах українських гривень  31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

До 1 року  1 956 1 782 

Всього зобов'язань з операційної оренди  1 956 1 782 

 

19 Справедлива вартість фінансових інструментів 

Компанія не має активів чи зобов’язань, облікованих за справедливою вартістю. Справедлива вартість фінансових 

активів та зобов'язань, що відображаються за амортизованою вартістю, станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 

2017 року приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Справедлива вартість інструментів із фіксованою процентною 

ставкою, які не мають ринкових котирувань, була розрахована на основі майбутніх очікуваних грошових потоків, 

дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок для нових інструментів, що мають подібний кредитний 

ризик та строк до погашення, який залишився (Рівень 3 в ієрархії справедливої вартості).  

20 Тимчасове звільнення від МСФЗ 9 

Компанія вирішила застосувати тимчасове звільнення від МСФЗ 9 до події, що станеться раніше – або застосування 

майбутнього Стандарту страхових договорів (МСФЗ 17), або 1 січня 2021 року. До даної події Компанія 

продовжуватиме застосовувати МСБО 39. 

Компанія має право на тимчасове звільнення від МСФЗ 9, оскільки раніше не застосовувала МСФЗ 9, а її діяльність 

пов'язана зі страхуванням. Сума страхових зобов'язань Компанії є значною у порівнянні з загальною сумою 

зобов'язань, а частка зобов'язань, пов'язаних зі страхуванням, по відношенню до загальної суми зобов'язань перевищує 

90%. 

Фінансові активи Компанії включають грошові кошти в банках, банківські депозити та дебіторську заборгованість і 

класифікуються за МСБО 39 як  депозити та дебіторська заборгованість. 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року всі фінансові зобов'язання Компанії були обліковані за 

амортизованою вартістю. 

21 Операції із пов’язаними сторонами  

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна сторона 

має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи 



 

 

операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними 

сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року безпосередньою материнською компанією Компанії була BNP 

Parіbas Cardіf (Франція), а кінцевою материнською компанією – BNP Parіbas SA (Франція). 

Операції з безпосередньою материнською компанією розкриті у Примітці 9.  

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року залишки по операціях з пов'язаними сторонами були такими:  

 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

У тисячах українських гривень 

Материн-

ська 

компанія 

Компанії під 

спільним 

контролем 

Основний 

управ-

лінський 

персонал 

Материн-

ська 

компанія 

Компанії 

під 

спільним 

контролем 

Основний 

управ-

лінський 

персонал 

Активи:       

Гроші та їх еквіваленти - 38 428 - - 30 414 - 
       

Зобов`язання:       

Кредиторська заборгованість 

за страховою діяльністю та 

інша кредиторська 

заборгованість:       

  - комісійні винагороди 

агентам до виплати - 897 - - 1 064 - 

- витрати, пов'язані з 

персоналом, до сплати - - 917 - - 230 

- забезпечення витрат на 

додаткову винагороду агентам  - 2 670 - - 2 535 - 

- кредиторська заборгованість 

за консультаційні послуги - 15 - - 379 - 

- Кредиторська заборгованість 

за ІТ послуги та та права на 

користування ПЗ - 1 145 - - 1 572 - 
       

 

 

Операції, проведені з пов’язаними сторонами у 2018 та 2017 роках, були такими:  

 2018 рік 2017 рік 

У тисячах українських 

гривень 

Мате-

ринськ

а 

компа-

нія 

Компанії 

під 

спільним 

контролем 

Основний 

управ-

лінський 

персонал 

Мате-

ринськ

а 

компа-

нія 

Компанії 

під 

спільним 

контролем 

Основний 

управлінсь-

кий 

персонал 

       

Понесені аквізиційні 

витрати - (24 596) - - (30 531)  - 

Адміністративні витрати  - (2 337) (5 629) - (2 815)  (5 233)  

Процентні доходи - 3 799  - - 4 574   - 
       

 

 

Адміністративні витрати за операціями з основним управлінським персоналом складаються з компенсації основному 

управлінському персоналу, що включає заробітну плату і короткострокові премії. 



 

 

22 Особлива інформація 

 

Дана особлива інформація розкривається Компанією відповідно до вимог Статті 41 Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок»: 

 

№ Найменування особливої інформації Зміст інформації 

1 Прийняття рішення про розміщення цінних 

паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 

статутного капіталу. 

Рішень про розміщення цінних паперів у 2018 році не 

приймалось. 

2 Прийняття рішення про викуп власних акцій. Рішень про викуп власних акцій у 2018 році не 

приймалось. 

3 Факти включення/виключення цінних паперів 

до біржового реєстру фондової біржі. 

Фактів включення / виключення цінних паперів до 

біржового реєстру фондової біржі у 2018 році не було. 

4 Прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів або про 

попереднє надання згоди на вчинення таких 

правочинів, або прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість. 

Рішень про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість не 

приймалися. 

Рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів або про попереднє надання згоди на 

вчинення таких правочинів у 2018 році приймалися 

Наглядовою радою (Протокол №28 від 27/03/2018 р.) 

та Загальними зборами акціонерів (Протокол №1-18 

від 14/05/2018 р.) відповідно до їх повноважень. 

5 Особи, заінтересовані у вчиненні товариством 

правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість 

Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість 

протягом 2018 року не вчинялися. 

6 Зміна складу посадових осіб емітента. Змін у складі посадових осіб емітента в 2018 році не 

відбувалося. 

7 Зміна акціонерів, яким належать голосуючі 

акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню 

пакета акцій; 

У 2018 році змін у складі акціонерів Компанії не 

відбувалося 

 

8 Рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв. 

Рішень про утворення, припинення філій та 

представництв у 2018 році не приймалося. 

9 Рішення вищого органу емітента про 

зменшення статутного капіталу. 

Рішень вищого органу Компанії щодо зменшення 

розміру статутного капіталу у 2018 році не 

приймалося. 

10 Порушення провадження у справі про 

відшкодування емітенту збитків, завданих 

посадовою особою такого емітента. 

Порушення провадження у справі про відшкодування 

Компанії збитків, завданих посадовою особою такої 

Компанії у 2018 році не було. 

11 Порушення справи про банкрутство емітента, 

винесення ухвали про його санацію. 

Порушення справи про банкрутство щодо Компанії у 

2018 році не було. 

12 Рішення вищого органу емітента або суду про 

припинення або банкрутство емітента. 

Рішень про припинення або банкрутство Компанії у 

2018 не приймалось. 

13 Набуття прямо або опосередковано особою 

(особами, що діють спільно) з урахуванням 

кількості акцій, що належать їй та її 

афілійованим особам, контрольного пакета 

акцій із зазначенням інформації про найвищу 

ціну придбання акцій за останні 12 місяців у 

процесі такого набуття, імені (найменування) 

власника (власників), коду згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - резидента), 

коду/номера з торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента) власника (власників); 

Протягом 2018 року операцій з купівлі-продажу акцій 

К--омпанії не проводилося. 

14 Набуття прямо або опосередковано особою 

(особами, що діють спільно) з урахуванням 

Протягом 2018 року операцій з купівлі-продажу акцій 

Компанії не проводилося. 



 

 

кількості акцій, що належать їй та її 

афілійованим особам, домінуючого 

контрольного пакета акцій із зазначенням 

інформації про найвищу ціну придбання акцій 

за останні 12 місяців у процесі такого набуття, 

імені (найменування) власника (власників), 

коду згідно з Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань (для юридичної 

особи - резидента), коду/номера з 

торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента) власника (власників); 
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