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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 
 

Генеральний директор    Романенко О.О. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34538696 
4. Місцезнаходження: 04070, Україна, Подiльський р-н, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8 
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 428 61 66, 428 61 66 
6. Адреса електронної пошти: volodymyr.yerin@cardif.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): Рішення наглядової ради емітента від 24.03.2021, Протокол засiдання Наглядової 
ради ПРИВАТНОГО АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАН?Я "КАРД?Ф" № 
42 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 
DR/00001/APA 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 

http://cardif.com.ua/company/public-inf
o 29.04.2021 



ринку (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції щодо емітента  
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 
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  
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 X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
Емiтент є приватним акцiонерним товариством, у зв'язку з цим наступна iнформацiя не 
розкривається: 
 
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; 
 
- Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  
 
- Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 
 
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 
 
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 



будiвництва); 
 
- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв; 
 
- Iнформацiя вчинення значних правочинiв; 
 
- Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 
 
- Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 
 
- Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 
 
 
У емiтента вiдсутня наступна iнформацiя: 
 
- Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi. Компанiя не приймала 
участi в створеннi юридичних осiб.  
 
- Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня. Акцiї Компанiї на фондових бiржах не 
торгуються. Рейтингова оцiнка цiнних паперiв Компанiї не проводилась. 
 
- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 
емiтента вiдсутня. Фiлiали, вiдокремленi пiдроздiли у Компанiї вiдсутнi. 
 
- Судовi справи емiтента - iнформацiя вiдсутня. Протягом 2020 року вiдсутнi судовi справи за 
якими вiдкрито провадження або розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше 
вiдсоткiв активiв Компанiї, стороною в яких виступає Компанiя, його посадовi особи. 
 
- Протягоми звiтного перiоду Штрафнi санкцiї щодо емiтента були вiдсутнi.  
 
- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня. Посадовi 
особами емiтента акцiями емiтента не володiють. 
 
- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня. Змiна акцiонерiв не 
вiдбувалась. 
 
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про похiднi цiннi папери, про iншi цiннi папери, випущенi 
емiтентом вiдсутня. Компанiя облiгацiї не випускала. Компанiя iне випускала iншi цiннi 
папери. Компанiя не випускала похiднi цiннi папери. 
 
- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня. 
Компанiя не придбавала власних акцiй протягом звiтного перiоду. 
 
- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 
такого емiтента вiдсутня. Працiвники Компанiї не володiють цiнними паперами Компанiї. 
 



- У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного 
капiталу такого емiтента вiдсутня. Працiвники Компанiї не володiють акцiями у статутному 
капiталi Компанiї. 
 
- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 
таких цiнних паперiв вiдсутня. Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Компанiї вiдсутнi. 
 
- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня, таких обмежень не 
накладалось. 
 
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня. Компанiя не займається видами дiяльностi, що 
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
 
- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня. Вiдсутнi зазначенi договори. 
 
- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня. Вiдсутнi зазначенi договори. 
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "СК"КАРДIФ" 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 21.07.2006 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 20994670 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 22 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 
 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК", МФО 351005 
2) IBAN 
 UA103510050000026503013656301 
3) поточний рахунок 
 UA103510050000026503013656301 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК", МФО 351005 
5) IBAN 
 UA893510050000026504013656300 
6) поточний рахунок 
 UA893510050000026504013656300 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
строку дії 

ліцензії (за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Страхування здоров'я на 

випадок хвороби 
АВ520997 11.02.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 
Страхування майна (крiм 
залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

АВ520998 11.02.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 
та багажу (вантажобагажу)) 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 
Страхування вiд нещасних 

випадкiв 
АВ520999 11.02.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 
Страхування фiнансових 

ризикiв 
АВ521000 11.02.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 
Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 
явищ 

АД039975 02.11.2012 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 
Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 
3757 15.09.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 
 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 22 особи. 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 0 осiб 
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осiб 
Фонд оплати працi 12 930 тис. грн. 
Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 2,6%. 
Емiтент заохочує навчання спiвробiтникiв, вiдвiдування тренiнгiв та семiнарiв з метою 
забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. 
 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емiтент є членом асоцiацiї УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ (УФУ). 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 



діяльності 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Протягом звiтного перiоду до Емiтента не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку 
третiх осiб. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Амортизацiя. 
Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного 
методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на 
очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв, вираженого у роках. 
Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 12 або дiленням 
вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних 
засобiв, вираженого у мiсяцях. 
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних 
засобiв став придатним для корисного використання. 
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття 
об'єкта основних засобiв, переведення його на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, 
дообладнання, консервацiю. 
Нарахування амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється протягом  
наступних строкiв: 
       група 4 - машини та обладнання - строк корисного використання 5 рокiв 
            з них строк корисного використання встановлений 2 роки для 
електронно-обчислювальних машин, iнших машин для автоматичного оброблення iнформацiї,             
пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi 
програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi,             та/або 
програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, 
маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного             живлення та засоби їх 
пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i 
рацiї. 
         група 5 - транспортнi засоби - строк корисного використання 5 рокiв 
         група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - строк корисного використання 4 роки 
         група 9 - iншi основнi засоби - строк корисного використання 12 рокiв 
      
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв незалежно вiд 
очiкуваного строку використання нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в 
розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв i 
нематерiальних активiв не розраховується, i для цiлей амортизацiї прирiвнюється до нуля. 
 
Основнi засоби.  
Основним засобом визнається матерiальний актив, що призначається платником податку для 
використання у господарськiй дiяльностi, вартiсть якого перевищує 6000 гривень i поступово 
зменшується у зв'язку з фiзичним або моральним зносом та очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) якого з дати введення в експлуатацiю становить понад один рiк.До 
малоцiнних необоротних активiв вiдносяться всi основнi засоби, вартiсть яких дорiвнює або 
менше 6000 грн. 
Основнi засоби зараховуються на баланс Компанiї за первiсною вартiстю. Одиницею облiку 



основних засобiв є об'єкт основних засобiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням 
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що 
призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання 
об'єкта. Залишкова вартiсть основних засобiв зменшується у зв'язку з частковою лiквiдацiєю 
об'єкта основних засобiв.  
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi (проведення технiчного 
огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первiсно визначеної суми 
майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання, включаються до складу витрат. 
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв, слiд 
визнавати як рiзницю мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою 
вартiстю об'єкта. 
 
Фiнансовi iнструменти.  
Як зазначено нижче, залежно вiд класифiкацiї фiнансовi iнструменти облiковуються за 
справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю.  
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя 
про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель 
дисконтування грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж 
непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. 
Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента 
мiнус виплати основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус 
будь-яке зменшення вартостi для вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi 
вiдсотки включають амортизацiю вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення 
операцiї та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу 
ефективної процентної ставки. Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, 
включаючи як нарахований купон, так i амортизований дисконт або премiю (у тому числi 
вiдстрочену комiсiю при первiсному визнаннi, при наявностi такої), не вiдображаються окремо, 
а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей балансу. 
З 01 сiчня 2018 року набув чинностi стандарт МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти. Разом з тим, 
зважаючи, що Компанiя є страховою компанiєю та належить до фiнансової групи BNP Paribas (є 
дочiрнею компанiєю BNP Paribas Cardif), а також зважаючи на те, що Європейським 
Регулюванням EU 2017/1988 вiд 3 листопада 2017 р. для страхових компанiй, що входять до 
фiнансових груп, було зроблено виняток i дозволено вiдтермiнування застосування МСФЗ 9 
Фiнансовi iнструменти, i зважаючи на те, що керiвництвом BNP Paribas Cardif було прийняте 
рiшення застосовувати МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти для всiх своїх дочiрнiх компанiй 
синхронно починаючи з рiчних фiнансових звiтiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2021 року, 
Компанiя обрала застосовувати МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти разом з усiма компанiями групи 
BNP Paribas починаючи з рiчних фiнансових звiтiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2021 року. 
 
Iнша iнформацiї щодо облiкової полiтики наведена у Примiтцi 4 до Рiчної Фiнансової Звiтностi 
за 2020 рiк, що є частиною цiєї рiчної iнформацiї про емiтента. 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 



про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Основний вид дiяльностi Емiтента - надання страхових послуг на територiї України. Послуги 
Емiтента включають страхування вiд нещасних випадкiв, страхування здоров`я на випадок 
хвороби, страхування фiнансових ризикiв (ризику втрати роботи), страхування майна на пiдставi 
безстрокових лiцензiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг, на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного 
страхування, що наведенi в п. 11 роздiлу III цього Звiту.  
Валовi страховi премiї, отриманi Емiтентом протягом 2020 року становили 70 634 тис. грн. 
Заробленi страховi премiї протягом 2020 року становили 66 906 тис. грн. При цьому чиста сума 
понесених збиткiв за страховим вiдшкодуванням склала 4 034 тис. грн., а сума аквiзацiйних 
витрат, понесених Емiтентом протягом 2020 року склала 50 067 тис. грн. 
Найсуттєвiшим фактором для економiчного середовища в 2020 роцi стала пандемiя 
короновiрусної хвороби COVID-19 та заходи протидiї їй. Карантин та iншi обмежувальнi заходи, 
якi було впроваджено урядом, мали негативний вплив на економiку. 
За оцiнками Нацiонального банку України (далi - "НБУ") падiння ВВП України за пiдсумками 
2020 року склало 4,4% (2019 рiк: рiст 3,2%). Iнфляцiя в 2020 залишалася на низькому рiвнi i 
пiсля сплеску в 4-у кварталi досягла 5% рiчних, що спiвпадає з цiльовим показником в 5% + 1 в. 
п., облiкову ставку НБУ було знижено в чотири етапи з 13,5% (на 31 грудня 2019 року) до 6% 
(на 12 червня 2020 року). Вiдтодi вона залишилася без змiн.  
Пiсля значного змiцнення по вiдношенню до основних свiтових валют у 2019 роцi, в 2020 роцi 
гривня зазнала суттєвої девальвацiї (19,4% до USD та 31,5% до EUR). 
До позитивних чинникiв, що впливали на українську економiку в 2020 роцi слiд вiднести 
сприятливу динамiку на мiжнародних сировинних ринках, стабiльнi доходи агроекспортерiв, 
вiдносно стабiльний попит на державнi борговi iнструменти та продовження спiвпрацi з 
мiжнародними фiнансовими установами. 
В поточних умовах як нiколи важливою є спiвпраця України з МВФ та iншими мiжнародними 
фiнансовими iнституцiями, що є значущим позитивним сигналом для iнвесторiв та мiжнародної 
спiльноти. 
В груднi 2019 р. мiж Україною та МВФ було досягнуто згоди на технiчному рiвнi (Staff Level 
Agreement) щодо нової трирiчної Програми "EFF" загальним обсягом 5,5 млрд. дол. США. 
У травнi 2020 року в умовах невизначеностi внаслiдок пандемiї COVID-19 МВФ були змiненi 
пiдходи до видiлення коштiв країнам-членам у напрямку допомоги в рамках короткострокових 
iнструментiв. Пiсля тривалих переговорiв i виконання низки попереднiх заходiв було досягнуто 
згоди з МВФ щодо започаткування нової програми для України - Програми Stand-by строком на 
18 мiсяцiв та загальним обсягом 5 млрд дол. США. 
Перший транш за цiєю програмою у розмiрi 1,5 млрд СПЗ (2,1 млрд дол. США) було отримано 
Україною 11 червня 2020 року. Наступний транш очiкувався в 4-му кварталi пiсля проведення 
мiсцевих виборiв. На жаль, протягом 3-го та 4-го кварталу вiдбулося кiлька полiтичних подiй, 
якi ставлять пiд сумнiв реформи в Українi та можуть негативно вплинути на подальшу спiвпрацi 
з МВФ та iншими мiжнародними фiнансовими донорами. 
Мiсцевi вибори в 2020 роцi мали набагато менший вплив на економiчне середовище, нiж 
президентськi та парламентськi в 2019 роцi. Разом з тим зниження рiвня пiдтримки 
президентської партiї на фонi кризи Конституцiйного Суду, а також ризику втрати незалежностi 



антикорупцiйних iнституцiй та НБУ, може призвести до популiстських рiшень (одностороннiй 
перегляд умов спiвробiтництва з МВФ, перегляд тарифної полiтики), що негативно позначаться 
на економiцi. 
Протягом 2020 р. Емiтент продовжував нарощувати спiвпрацю з Ощадбанком. Хоч обсяги 
дiяльностi були не значними, перспективи спiвробiтництва є багатообiцяючими.  
Наразi українська економiка залишається уразливою до коливань на свiтових сировинних 
ринках, великими залишаються ризики ескалацiї вiйськово-полiтичного конфлiкту на Донбасi та 
в Азовсько-Чорноморському регiонi. Тим не менш керiвництво Емiтента впевнене, що воно 
вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення його стабiльної дiяльностi за даних умов. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Протягом останнiх п'яти рокiв Емiтент не проводив значних операцiй з придбання або 
вiдчуження активiв, якi б могли суттєво вплинути на його фiнансовий стан та господарську 
дiяльнiсть. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Емiтент надає страховi послуги використовуючи модель В2В2С. Вартiсть основних засобiв 
Емiтента (включаючи нематерiальнi активи) не є суттєвою та становить 4,1% вiд його сукупних 
активiв (з яких 3,3% вiд сукупних активiв складають активи у формi права користування в 
наслiдок застосування МСФЗ16).  
Не встановлено екологiчних факторiв, що можуть позначатися на використаннi активiв 
Емiтента. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Страхова дiяльнiсть є лiцензованим видом дiяльностi, що накладає обмеження на її здiйснення 
вiдповiдно до чинного законодавства України. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi Емiтента здiйснюється за рахунок власних коштiв та коштiв технiчних 
резервiв. Емiтент виконує вимоги Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi 
капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi 
операцiй страховика, затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг  № 850 вiд  07.06.2018 р. та 
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України  06.07.2018 р. за № 782/32234 (далi - 
Розпорядження Нацкомфiнпослуг № 850). 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 



Основним видом договорiв, якi укладаються Емiтентом в рамках свої дiяльностi є договiр 
страхування. Укладенi договори страхування виконуються до моменту закiнчення строку дiї 
договору або до припинення його дiї. Сума страхових платежiв за такими договорами є 
сплаченою станом на кiнець звiтного перiоду.  У Емiтента вiдсутнi iншi укладенi договори за 
якими не виконанi зобов'язання станом на кiнець звiтного перiоду. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Емiтент дотримується стратегiї розвитку та принципiв, що впроваджуються групою BNP Paribas 
в Українi. Емiтент планує збiльшувати в своєму портфелi частку страхових продуктiв, в тому 
числi, що реалiзуються за допомогою електронної комерцiї, а також планує пiдвищувати 
клiєнтську цiннiсть iснуючих страхових продуктiв.  
 
У 2021 роцi Емiтент планує залучити додатковi фiнансовi ресурси з метою виконання вимог 
Розпорядження Нацкомфiнпослуг № 850 та з метою iнвестування в дозволену категорiю активiв. 
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Емiтент прагне застосовувати в своїй дiяльностi сучаснi цифровi рiшення. У 2020 роцi Емiтент: 
- запровадив цифровий канал продажiв страхових продуктiв з декiлькома партнерами та 
планує подальший розвиток електронної комерцiї у 2021 роцi; 
- здiйснив перехiд на електронний документообiг зi своїми партнерами. У 2020 роцi 
Емiтент залучив до електронного обмiну документацiєю 90 % своїх партнерiв; 
- продовжував дотримуватися полiтики IT risk framework для забезпечення монiторингу, 
виявлення, попередження та контролю за ризиками в iнфраструктурi Емiтента; 
- здiйснював оновлення IT обладнання (на загальну суму в 663 тис. грн.); 
- адаптував IT iнфраструктуру до умов пандемiї COVID-19 та забезпечила можливiсть 
дистанцiйної роботи спiвробiтникiв. 
 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Вiдсутня iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi Емiтента. 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління Структура Персональний склад 

Загальнi збори Представники акцiонерiв Дiпаола Пьер-Паоло (DIPAOLA 
Pier-Paolo) - представник БНП ПАРIБА 

КАРДIФ (BNP PARIBAS CARDIF), 
довiренiсть, видана 23 березня 2020 р. 

 
Мерфи Кристоф Джєймс Аллен 

(MURPHY Christopher James Allen) - 
представник КАРДIФ АССЮРАНС ВI 



(CARDIF ASSURANCE VIE), 
довiренiсть, видана 14 травня 2020 р. 

 
Домiнiк Барталон-Гергадiк (Domique 
Barthalon-Guergadic) - представник 

КАРДIФ АССЮРАНС РIСК ДIВЕРС 
(CARDIF ASSURANCE RISQUES 
DIVERS), довiренiсть, видана 20 

листопада 2019 р. 
Наглядова Рада Члени наглядової ради 3 особи:   

Александр Дразнiкс (Alexandre 
Draznieks); 

Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Francois 
Bourdeaux); 

Патрiк Сiбiед (Patrick Sibieude); 
 

Виконавчий орган Одноособово, Генеральний директор Романенко Олег Олексiйович 
Ревiзор Одноособово, Ревiзор Шацька Тетяна Миколаївна 

 



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

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

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Генеральний директор Романенко Олег Олексiйович 1963 Вища 33 

ТзОВ "СМОБI Iндастрiз", 
Директор, 33921631, 

Директор ТзОВ "СМОБI 
Iндастрiз", Директор. 

01.08.2006, 
безстроково 

Опис: 
Винагорода виплачується у розмiрi, встановленому у трудовому договорi. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 33 роки. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Генеральний директор ПрАТ "СК "Кардiф". 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  
Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 
 

2 

Головний бухгалтер Шереметова Олена 
Миколаївна 1977 Вища 25 

ПрАТ "СК "Кардiф", 
Заступник головного 

бухгалтера, 34538696, ПрАТ 
"СК "Кардiф", Заступник 

головного бухгалтера. 

26.04.2013, 
безстроково 

Опис: 
Винагорода виплачується у розмiрi, встановленому у трудовому договорi. Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 25 роки. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Головний бухгалтер ПрАТ "СК "Кардiф". 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  
Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 
 

3 Ревiзор Шацька Тетяна Миколаївна 1985 Вища 15 

ПАТ "ОТП Банк", Начальник 
сектору з контролю за 

ризиками приватних клiєнтiв 
за автомобiльними кредитами 

без застав та iпотечними 
кредитами з нестандартними 

14.05.2018, 3 
роки 



умовами., 21685166, ПАТ 
"ОТП Банк", Начальник 
сектору з контролю за 

ризиками приватних клiєнтiв 
за автомобiльними кредитами 

без застав та iпотечними 
кредитами з нестандартними 

умовами. 
Опис: 
Винагорода виплачується у розмiрi, встановленому у трудовому договорi. Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 15 рокiв. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Внутрiшнiй контролер ПрАТ "СК "Кардiф". 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  
Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 

4 

Провiдний аудитор Ле Елiна Ванiвна 1985 Вища 18 

ПрАТ "СК "Кардiф", 
Внутрiшнiй контролер, 
34538696, ПрАТ "СК 
"Кардiф", Внутрiшнiй 

контролер. 

23.10.2014, 
безстроково 

Опис: 
Винагорода виплачується у розмiрi, встановленому у трудовому договорi. Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 18 рокiв. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Провiдний аудитор ПрАТ "СК "Кардiф". 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  
Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 
 

5 
Голова Наглядової ради 

(представник 
акцiонера) 

Aлександр Дразнiкс 
(Alexandre Draznieks) 1969 Вища 27 

Генеральний директор AEP 
(Assurance, Epargne, Pension) 

BNP PARIBAS CARDIF,  
Директор з розвитку ринкiв 
Пiвнiчної Європи та країн з 

перехiдною Економiкою БНП 
Парiба Кардiф, 382983922, 
Генеральний директор AEP 

(Assurance, Epargne, Pension) 
BNP PARIBAS CARDIF,  

Директор з розвитку ринкiв 

30.04.2019, 3 
роки 



Пiвнiчної Європи та країн з 
перехiдною Економiкою БНП 

Парiба Кардiф. 
Опис: 
Емiтент не виплачує винагороду за здiйснення повноважень членами наглядової ради. Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 27 рокiв. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Генеральний директор AEP (Assurance, Epargne, Pension) BNP PARIBAS CARDIF,  Директор з 
розвитку ринкiв Пiвнiчної Європи та країн з перехiдною Економiкою БНП Парiба Кардiф; член Наглядової ради Емiтента. 
Посадова особа одночасно працює та займає посаду Генеральний директор AEP (Assurance, Epargne, Pension) 
BNP PARIBAS CARDIF, iдентифiкацiйний код юридичної особи 382983922, юридична особа зареєстрована у Францiї, мiсцезнаходження: Францiя, 
75009, м. Париж, бульвар Оссманн, 1 (1, bd Haussmann 75009 Paris, France).  
Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє.  
Посадова особа є представником акцiонера БНП Парiба Кардiф (BNP Paribas Cardif). 

6 

член Наглядової ради 
(представник 

акцiонера) 

Жан-Франсуа Бурдо 
(Jean-Franсois Bourdeaux) 1954 Вища 41 

Старший радник, 
генеральний делегат з 

мiжнародних ринкiв, BNP 
Paribas Cardif, Глобальний 

керiвник з питань 
дотримання та контролю, 

радник ExCom, BNP Paribas 
Cardif, 382983922, Старший 
радник, генеральний делегат 
з мiжнародних ринкiв, BNP 
Paribas Cardif, Глобальний 

керiвник з питань 
дотримання та контролю, 

радник ExCom, BNP Paribas 
Cardif. 

30.04.2019, 3 
роки 

Опис: 
Емiтент не виплачує винагороду за здiйснення повноважень членами наглядової ради. Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 41 рокiв. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Старший радник, генеральний делегат з мiжнародних ринкiв, BNP Paribas Cardif, Глобальний 
керiвник з питань дотримання та контролю, радник ExCom, BNP Paribas Cardif; член Наглядової ради Емiтента. 
Посадова особа одночасно працює та займає посаду Директора Бiзнес Проектiв в компанiї БНП Парiба Кардiф (BNP Paribas Cardif), 
iдентифiкацiйний код юридичної особи 382983922, юридична особа зареєстрована у Францiї, мiсцезнаходження: Францiя, 75009, м. Париж, 
бульвар Оссманн, 1 (1, bd Haussmann 75009 Paris, France).  
Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє.  
Посадова особа є представником акцiонера БНП Парiба Кардiф (BNP Paribas Cardif). 



7 

член Наглядової ради 
(представник 

акцiонера) 

Патрiк Сiбiед (Patrick 
Sibieude) 1958 Вища 37 

GIE BNP Paribas Cardif, 
Вiдповiдальний за взаємодiю 
операцiйного департаменту, 
318246899, GIE BNP Paribas 

Cardif, Вiдповiдальний за 
взаємодiю операцiйного 

департаменту. 

30.04.2019, 3 
роки 

Опис: 
Емiтент не виплачує винагороду за здiйснення повноважень членами наглядової ради. Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи 37 рокiв. 
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Вiдповiдальний за взаємодiю операцiйного департаменту GIE BNP Paribas Cardif; член Наглядової 
ради Емiтента. 
Посадова особа одночасно працює та займає посаду Вiдповiдального за взаємодiю операцiйного департаменту GIE BNP Paribas Cardif, 
iдентифiкацiйний код юридичної особи 318246899, юридична особа зареєстрована у Францiї, мiсцезнаходження: Францiя, 75009, м. Париж, 
бульвар Оссманн, 1 (1, bd Haussmann 75009 Paris, France).  
Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє.  
Посадова особа є представником акцiонера БНП Парiба Кардiф (BNP Paribas Cardif) 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 
юридичної особи  

 
Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Генеральний директор Романенко Олег Олексiйович 0 0 0 0 
Головний бухгалтер Шереметова Олена Миколаївна 0 0 0 0 
Ревiзор Шацька Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 
Провiдний аудитор Ле Елiна Ванiвна 0 0 0 0 
Голова Наглядової ради 
(представник акцiонера) 

Aлександр Дразнiкс (Alexandre Draznieks) 0 0 0 0 

член Наглядової ради 
(представник акцiонера) 

Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Franсois 
Bourdeaux) 

0 0 0 0 

член Наглядової ради 
(представник акцiонера) 

Патрiк Сiбiед (Patrick Sibieude) 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Вiдсутнi зобов'язання Компанiї щодо виплати будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають 
бути виплаченi посадовим особам Компанiї в разi їх звiльнення, крiм виплат, гарантованих 
трудовим законодавством України. 



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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

БНП ПАРIБА КАРДIФ  (BNP 
PARIBAS CARDIF) 382983922 

75009, Францiя, м. Париж, 
бульвар Оссманн, 1 (bd 

Haussmann) 
99,99998 

КАРДIФ АССЮРАНС ВI 
(CARDIF ASSURANCE VIE) 732028154 

75009, Францiя, м. Париж, 
бульвар Оссманн, 1 (bd 

Haussmann) 
0,00001 

КАРДIФ-АССЮРАНС РIСК 
ДIВЕРС 

(CARDIF-ASSURANCES 
RISQUES DIVERS) 

308896547 
75009, Францiя, м. Париж, 

бульвар Оссманн, 1 (bd 
Haussmann) 

0,00001 

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. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Компанiя дотримується стратегiї розвитку та принципiв, що впроваджуються Групою в Українi 
(BNP Paribas). Компанiя планує збiльшувати в своєму портфелi частку страхових продуктiв, що 
реалiзуються за допомогою електронної комерцiї, а також планує пiдвищувати клiєнтську 
цiннiсть iснуючих страхових продуктiв.  
З цiєю метою у 2021 роцi Компанiя планує: 
- Залучити додатковi iнвестицiї для розвитку бiзнесу шляхом додаткової емiсiї акцiй; 
- Вдосконалювати свої продукти на основi доступної актуарної статистики. 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Основний вид дiяльностi Компанiї - надання страхових послуг на територiї України. Послуги 
Емiтента включають страхування вiд нещасних випадкiв, страхування здоров`я на випадок 
хвороби, страхування фiнансових ризикiв (ризику втрати роботи), страхування майна на пiдставi 
безстрокових лiцензiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг, на право здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного 
страхування, що наведенi в п. 11 роздiлу III цього Звiту. 
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть за бiзнес моделлю B2B2C, надаючи страховi послуги через 
своїх партнерiв - страхових агентiв. Основними партнерами Компанiї є банки, на долю яких 
припадає 47,1 % страхових премiй, отриманих Компанiєю в 2020 роцi, що вiдповiдають 
потребам клiєнтiв, постiйно пiдвищуючи цiннiсть страхових продуктiв для клiєнтiв.  
У 2020 роцi Компанiя активно розвивала альтернативнi страховi продукти та канали продажiв iз 



використанням цифрових технологiй в сферi електронної комерцiї.  
За результатами дiяльностi Компанiї в 2020 роцi отримано 70 634 тис. грн. страхових премiй, що 
на 18,8 % менше нiж за 2019 рiк. 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Компанiя не укладала деривативи та не вчиняла правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом. 
 
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 
Вiдсутнi зазначенi операцiї. 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Вiдсутнi зазначенi операцiї. 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
https://cardif.com.ua/company/public-info/  
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Компанiя не застосовує iнших кодексiв корпорсативного управлiння. не користується кодексом 
корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання  юридичних осiб або iншим кодексом 
корпоративного управлiння.  Крiм того, акцiї Компанiї на фондових бiржах не торгуються, 
Компанiя не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на 
зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Компанiя здiйснює корпоративне управлiння в межах чинного законодавства. 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Компанiя не вiдхиляється вiд положень тексту кодексу корпоративного управлiння. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів річні позачергові 
X  

Дата проведення 20.04.2020 
Кворум зборів 0 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 



Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", загальнi 
збори акцiонерного товариства мають кворум i правомочнi приймати рiшення з 
питань включених до порядку денного зборiв за умови реєстрацiї для участi у них 
акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. 
Збори не мали кворуму i не правомочнi приймати рiшення з питань, включених до 
порядку денного Зборiв. Враховуючи вищезазначене Збори вважалися такими, що 
не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму. 

 

Вид загальних зборів річні позачергові 
X  

Дата проведення 15.06.2020 
Кворум зборів 100 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання робочих органiв Зборiв Акцiонерiв (лiчильної комiсiї, голови 
та секретаря).  
2. Про розгляд результатiв емiсiї акцiй та звiту про результати емiсiї акцiй.  
3. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi 
збiльшенням розмiру статутного капiталу.  
4. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.  
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк та розгляд 
висновкiв зовнiшнього незалежного аудиту.  
6. Про розгляд звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора та 
прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.  
7. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2019 рiк.  
8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк та затвердження 
розмiру рiчних дивiдендiв.  
9. Про затвердження Iнвестицiйних правил Товариства на 2020 рiк. 
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавались. 
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на 
зборах рiшень: 
Питання №1 Про обрання робочих органiв Зборiв Акцiонерiв (лiчильної комiсiї, 
голови та секретаря).  
Вирiшили:  
Пiдтвердити повноваження Романенка Олега Олексiйовича, як Голови Зборiв 
Акцiонерiв. 
Пiдтвердити повноваження Макарової Iрини Григорiвни, як Секретаря Зборiв 
Акцiонерiв за призначенням Голови Зборiв Акцiонерiв. 
Надати Головi та Секретарю Зборiв Акцiонерiв повноваження пiдписати протокол 
загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: 
1) Кравченко Марiя Олександрiвна; 
2) Онопрiйчук Олександр Володимирович. 
та пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї. 
Питання № 2 Про розгляд результатiв емiсiї акцiй та звiту про результати емiсiї 
акцiй.  
Вирiшили:  
Прийняти до вiдома результати емiсiї акцiй та звiт про результати емiсiї акцiй, 
затверджений уповноваженим органом Товариства - Генеральним директором 
Товариства Романенком Олегом Олексiйовичем. 
Питання № 3 Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi 
збiльшенням розмiру статутного капiталу.  
Вирiшили:  
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї у 
зв'язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу Товариства та затвердити нову 
редакцiю Статуту Товариства. 



Питання № 4 Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.  
Вирiшили:  
Уповноважити Генерального директора Товариства Романенко Олега 
Олексiйовича самостiйно або через уповноважених осiб, на пiдписання нової 
редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення необхiдних дiй для державної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. 
Питання № 5 Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк та розгляд 
висновкiв зовнiшнього незалежного аудиту.  
Вирiшили: 
Прийняти до вiдома висновки зовнiшнього незалежного аудиту та затвердити 
рiчний звiт Товариства за 2019 рiк.  
Питання № 6 Про розгляд звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора та 
прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.  
Вирiшили:  
Затвердити звiт Наглядової ради. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. 
Затвердити звiт Генерального директора. Роботу Генерального директора визнати 
задовiльною. 
Питання № 7 Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2019 
рiк. 
Вирiшили:  
Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2019 рiк. 
Питання № 8 Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк та 
затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  
Вирiшили:  
Затвердити розмiр чистого прибутку Товариства за 2019 рiк у сумi 2 215 378,82 
грн.  
Загальна сума нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2019 року складає 10 
882 381,42 грн., в тому числi: 
o нерозподiлений прибуток за 2013 рiк  у сумi 127 098,24 грн. 
o нерозподiлений прибуток за 2014 рiк у сумi 6 775 555,89 грн. 
o нерозподiлений прибуток за 2015 рiк у сумi 3 747 554,39 грн. 
o нерозподiлений прибуток за 2016 рiк у сумi 1 278 209,07 грн. 
o нерозподiлений збиток за 2017 рiк у сумi (2 921 909,47) грн. 
o нерозподiлений збиток за 2018 рiк у сумi (339 505,52) грн. 
o нерозподiлений прибуток за 2019 рiк у сумi 2 215 378,82 грн. 
Затвердити виплату рiчних дивiдендiв акцiонерам Товариства з нерозподiленого 
прибутку станом на 31 грудня 2019 у сумi 10 825 685,00 грн., в тому числi: 
o дивiденди за 2014 рiк у сумi 3 641 239,14  грн. 
o дивiденди за 2015 рiк у сумi 3 747 554,39  грн. 
o дивiденди за 2016 рiк у сумi 1 278 209,07  грн. 
o дивiденди за 2019 рiк у сумi 2 158 682,40 грн. 
Виплатити дивiденди акцiонерам Товариства у грошовiй формi у строк до 01 
вересня 2020 року пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй. Сума дивiдендiв 
на акцiю складає 0,85 грн. 
Питання № 9 Про затвердження Iнвестицiйних правил Товариства на 2020 рiк. 
Вирiшили:  
Затвердити Iнвестицiйнi правила Товариства на 2020 рiк. 
 
За всiма питаннями порядку денного прийнятi рiшення "ЗА", що складало 100% 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Питання стосувались дiяльностi 
Товариства, а також питання пов'язанi з внесенням змiн до статуту Товариства у 
зв'язку зi збiльшенням статутного капiталу Товариства. 

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



 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити)  

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити)  

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (зазначити)  

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 



Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
товариства  

 

Інше (зазначити)  
 
У разі скликання, але непроведення 
чергових загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення 

Вiдсутнiсть кворуму. 

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

 

 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 
склад 

наглядової ради 

Незалежний 
член 

наглядової 
ради 

Залежний 
член 

наглядової 
ради 

Функціональні обов'язки члена 
наглядової ради 

Aлександр 
Дражнiкс 
(Alexandre 
Draznieks) 

 X Голова Наглядової ради  

Жан-Франсуа 
Бурдо 
(Jean-Franсois 
Bourdeaux) 

 X Член Наглядової ради  

Патрiк Сiбiед 
(Patrick Sibieude) 

 X Член Наглядової ради  

 
Чи проведені засідання 
наглядової ради, 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; процедури, що 
застосовуються при 
прийнятті наглядовою 
радою рішень; 
визначення, як 
діяльність наглядової 
ради зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

Протягом 2020 року було проведено 9 засiдань Наглядової ради з 
метою виконання своїх функцiй передбачених законодавством, 
Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду 
Товариства. Протягом 2020 року Наглядова рада здiйснювала 
контроль за дiяльнiстю Товариства та розглядала питання 
необхiднi для ефективного функцiонування та розвитку 
Товариства, зокрема:  
1. схвалення рiчного звiту Товариства за 2019 рiк  
2. розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2019 рiк  
3. затвердження звiту Внутрiшнього Аудитора Товариства за 
2019 рiк  
4. схвалення значних правочинiв, укладених Товариством у 
2019 роцi  
5. затвердження рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв 
(рiчний звiт) за 2019 рiк  
6. обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для 
проведення аудиторської перевiрки за результатами 2020 року.  
7. Про обрання аудитора (аудиторської фiрми) для 



проведення огляду квартальної фiнансової звiтностi Товариства 
для процедури реєстрацiї випуску акцiй та звiту про результати 
емiсiї.  
8. затвердження положення про корпоративне управлiння 
ризиками  
9. затвердження положення про внутрiшнiй контроль та 
операцiйний ризик  
10. затвердження положення про внутрiшнiй аудит  
11. затвердження положення про управлiння капiталом  
12. затвердження положення про забезпечення 
безперебiйностi дiяльностi  
13. затвердження положення про аутсорсинг  
14. затвердження положення про винагороду  
15. затвердження положення про вiдповiднiсть та належнiсть 
Протягом 2020 року Наглядова рада приймала рiшення щодо 
скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 
Рiшення приймались шляхом голосування (пiдняття рук). 
 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні Персональний склад 
комітетів 

З питань аудиту  X  
З питань призначень  X  
З винагород  X  
Інше (зазначити)   

 
Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 
рішень 

 

У разі проведення оцінки 
роботи комітетів 
зазначається інформація 
щодо їх компетентності 
та ефективності 

 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

Протягом 2020 року було проведено 9 засiдань Наглядової ради з 
метою виконання своїх функцiй передбачених законодавством, 
Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду 
Товариства. Наглядова рада здiйснювала контроль за дiяльнiстю 
Товариства та розглядала питання необхiднi для ефективного 
функцiонування та розвитку Товариства.  
Наглядова рада приймала рiшення щодо скликання рiчних та 
одних  позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 
 
Робота Наглядової ради є задовiльною. 

 



 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
  X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

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

Інше (зазначити)  
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  

 
Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 
виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Романенко Олег 
Олексiйович 

Генеральний директор має наступнi повноваження:  
- представляти Товариство перед третiми особами, органами 
державної влади та мiсцевого самоврядування, в судах загальної 
юрисдикцiї, господарських судах, адмiнiстративних судах, 
арбiтражних (третейських) судах без довiреностi; 
- визначати загальну полiтику з найму персоналу Товариства, 
наймати та звiльняти працiвникiв Товариства; залучати до роботи 
на умовах повної та часткової зайнятостi на контрактнiй основi 
бухгалтерiв, консультантiв, сумiсникiв; здiйснювати нагляд та 



контроль за працiвниками Товариства, встановлювати розмiр 
винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляти та/або 
затверджувати їх посадовi iнструкцiї; направляти працiвникiв 
Товариства у службовi вiдрядження, приймати рiшення (накази) 
про покриття їх транспортних витрат, витрат на проживання та 
харчування; 
- головувати на Загальних зборах; 
- в формi та в строки, встановленi Загальними зборами, 
забезпечувати Загальнi збори iнформацiєю, що стосується 
дiяльностi Товариства;  
- визначати основнi засади загальної цiнової полiтики, кредитної 
полiтики та маркетингової стратегiї з продажу послуг 
Товариства;  
- бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради на вимогу 
Акцiонерiв або членiв Наглядової ради; 
- здiйснювати управлiння та керiвництво поточною дiяльнiстю 
Товариства в межах затвердженого бiзнес-плану (у випадку його 
наявностi); 
- забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради; 
- розробляти та затверджувати Правила страхування Товариства; 
- вчиняти будь-якi правочини (укладати договори, вносити змiни 
та розривати договори), за винятком Значних Правочинiв, в 
межах своїх повноважень; визначати осiб, уповноважених 
вчиняти вiд iменi Товариства такi правочини, за винятком 
Значних Правочинiв, в межах повноважень, наданих 
Генеральному директору; 
- визначати та вносити змiни до органiзацiйної структури 
Товариства; 
- вести колективнi переговори та пiдписувати колективний 
договiр; 
- видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання 
працiвниками Товариства, пiдписувати iншi документи вiд iменi 
Товариства в межах наданих йому повноважень; 
- приймати всi рiшення вiд iменi Товариства у зв'язку iз 
управлiнням та дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв Товариства в Українi, за винятком повноважень, 
вiднесених цим Статутом до компетенцiї Загальних зборiв або 
Наглядової ради; 
- вирiшувати будь-якi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм 
тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
та/або Наглядової ради. 
- Генеральний директор може мати повноваження, визначенi 
нижче, лише у випадку прийняття рiшення про надання згоди 
компетентним органом Товариства (Загальними зборами або 
Наглядовою радою):  
- укладення вiд iменi Товариства Значного Правочину; 
- здiйснення будь-яких iнших дiй, згода на якi має бути надана 
Загальними зборами або Наглядовою радою. 
 

 



Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис 
прийнятих на них 
рішень; інформація про 
результати роботи 
виконавчого органу; 
визначення, як 
діяльність виконавчого 
органу зумовила зміни у 
фінансово-господарській 
діяльності товариства 

В Компанiї дiє одноособовий виконавчий орган. Генеральним 
директором приймаються рiшення виключно з питань, що 
належить до його компетенцiї вiдповiдно до Закону України 
"Про акцiонернi товариства", Статуту Компанiї та Положення 
про виконавчий орган. 

 
Оцінка роботи 
виконавчого органу 

Робота виконавчого органу є задовiльною. 

 
Примітки 
 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Компанiї. Процес управлiння 
ризиками в Компанiї iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i комплексний 
характер. Управлiння ризиками здiйснюється на основi затвердженої стратегiї управлiння 
ризиками. Першочергова вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками Компанiї лежить на 
Генеральному директорi та керiвництвi Компанiї, якi ухвалюють рiшення, пов'язанi з прийомом 
ризику. За управлiння ризиками вiдповiдальнi усi працiвники Компанiї пiд час виконання своїх 
поточних обов'язкiв. Одноосiбним виконавчим органом Компанiї є Генеральний директор. 
Призначений працiвник, що виконує функцiю оцiнки ризикiв, звiтує безпосередньо перед 
Генеральним директором з питань управлiння ризиками. Компанiя  здiйснює управлiння 
наступними групами ризикiв: андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, кредитний ризик, 
операцiйний ризик (включно з комплаєнс ризиком), стратегiчний ризик.  
 
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 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 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 ні 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 додаткову емісію 
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 ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  
так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

положення про корпоративне управлiння ризиками, положення 
про внутрiшнiй контроль та операцiйний ризик, положення про 
внутрiшнiй аудит, положення про управлiння капiталом 
положення про забезпечення безперебiйностi дiяльностi, 



положення про аутсорсинг положення про винагороду 
положення про вiдповiднiсть та належнiсть. 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками 
голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні так так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні так так ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 



Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Інше (зазначити)  

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 
більше 10 відсотками голосуючих акцій  X 

Інше (зазначити)  
 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

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

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 БНП ПАРIБА КАРДIФ (BNP Paribas 
Cardif) 

382983922 99,99998 

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

Загальна 
кількість 

Кількість акцій 
з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата 

виникнення 



акцій обмеження 
20 994 670 0 Пiдстави для виникнення вiдсутнi.  

Опис Вiдсутнi акцiї з обмеженнями 
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Генеральний директор Компанiї обирається Наглядовою радою. Повноваження Генерального 
директора можуть бути припиненi за рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв з пiдстав, 
встановлених Законодавством України та договором з ним. 
Ревiзор Компанiї обирається та припиняє свої повноваження за рiшенням Загальних зборiв. 
Внутрiшнiй аудитор Компанiї обирається та припиняє свої повноваження за рiшенням 
Наглядової ради. 
Iншi посадовi особи Компанiї призначаються та звiльняються за рiшенням Виконавчого органу. 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження Виконавчого органу визначаються Законодавством України, Статутом Компанiї 
та Положення про виконавчий орган та трудовим договором. 
Повноваження Ревiзора визначаються Законодавством України, Статутом Компанiї, 
положенням про Ревiзора, посадовою iнструкцiєю, а також трудовим договором. 
Повноваження Внутрiшнього аудитора визначаються Законодавством України, Статутом 
Компанiї, положенням про Внутрiшнiй аудит, посадовою iнструкцiєю, а також трудовим 
договором. 
Повноваження iнших посадових осiб Компанiї визначаються Законодавством України, 
посадовими iнструкцiями, а також трудовими договорами. 
 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 
цього пункту 
Iнша iнформацiя, включаючи звiт про управлiння 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає 
звiт про управлiння, звiтнi данi страховика та особливу iнформацiю (але не включає фiнансову 
звiтнiсть та наш звiт аудитора щодо цiєї фiнансової звiтностi), якi ми отримали до дати випуску 
цього звiту аудитора. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, включаючи звiт 
про управлiння. 
У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленнi 
iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi суттєвi 
невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих суттєвих 
викривлень. 
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена в 
звiтi про управлiння за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає 
фiнансовiй звiтностi. 
Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, 
отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у 
звiтi про управлiння та iншiй iнформацiї, якi ми отримали до дати цього аудиторського звiту. Ми 
не маємо що повiдомити у цьому зв'язку. 
 
 
11) Інформація, передбачена Законом України " Про фінансові послуги та державне 



регулювання ринку фінансових послуг"  (для фінансових установ) 
Компанiя є фiнансовою установою та готує звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до 
вимог статтi 12-2 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку 
фiнансових послуг" та вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок".  
 
Вiдповiдно до вимог статтi 12-2 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринку фiнансових послуг" Компанiя розкриває наступну iнформацiю: 
 
 
 
1) Мета провадження дiяльностi фiнансової установи. 
 
ПрАТ "СК "Кардiф" створене з метою формування ринкових вiдносин, розширення страхового 
простору i отримання прибутку в iнтересах Акцiонерiв Компанiї шляхом здiйснення 
господарської дiяльностi у сферi страхування, перестрахування i фiнансової дiяльностi, 
пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням у формi 
добровiльного та обов'язкового страхування за будь-якими видами, крiм страхування життя, на 
якi Компанiя отримала вiдповiднi лiцензiї. 
 
 
 
2) Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 
на джерело  розмiщення  їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року. 
 
При здiйсненнi корпоративного управлiння Компанiя керується: 
 
- Внутрiшньою полiтикою "Принципи (Кодекс) корпоративного управлiння", текст якої 
розмiщено на офiцiйному веб-сайтi Компанiї за адресою:  
 
https://cardif.com.ua/company/public-info/  
 
- Рiшенням НКЦПФР вiд 12.03.2020 р. № 118.  
 
 
 
Основними принципами корпоративного управлiння Компанiї є: 
 
- забезпечення ефективного менеджменту та належного контролю за прийняттям рiшень,  
 
- забезпечення фiнансової прозоростi та розкриття iнформацiї, 
 
- забезпечення рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин, 
 
- посилення довiри клiєнтiв та партнерiв i пiдвищення вiдповiдальностi Компанiї, 
 
- уникнення конфлiкту iнтересiв,  
 
- пiдвищення захисту iнтересiв акцiонерiв.  
 
 



 
Протягом 2020 року Компанiя здiйснювала свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з вищезазначеними 
принципами кодексу корпоративного управлiння. 
 
 
 
3) Власники iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою 
установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 
 
"БНП ПАРIБА КАРДIФ " (BNP Paribas Cardif), Францiя (iдентифiкацiйний код: 382983922, 
мiсцезнаходження: Францiя 75009, Париж б-р Османн,1), частка власностi -99,9999686% 
(станом на 31/12/2019 р.). 
 
Протягом звiтного перiоду проводилася додаткова емiсiя акцiй ПрАТ "СК "Кардiф" в кiлькостi 8 
258 570 шт. номiнальною вартiстю 1 грн. Весь обсяг додаткової емiсiї акцiй було викуплено 
акцiонером БНП Парiба Кардiф (Францiя), за рахунок чого частка БНП Парiба Кардiф (Францiя) 
збiльшилася до 99,99998% 
 
Власник iстотної участi вiдповiдав встановленим законодавством вимогам та протягом 2020 
року змiни  складу не вiдбувалося. 
 
 
 
4) Склад Наглядової Ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею 
комiтети. 
 
Вiдповiдно до Закону України "Про Страхування" та Статуту Компанiї до складу Наглядової 
ради повиннi входити не менш нiж 3 особи.  
 
в перiод з 01.01.2020 по 31.12.2209 Наглядова рада мала наступний склад:  
 
Голова Наглядової Ради: Александр Дразнiкс 
 
Члени Наглядової Ради: Патрiк Сiбiед, Жан-Франсуа Бурдо. 
 
 
 
5) Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiни за рiк. 
 
Вiдповiдно до Статуту в Компанiї утворений одноособовий виконавчий орган, яким є 
Генеральний директор.  
 
Протягом усього 2020 року Генеральним директором був Романенко Олег Олексiйович. 
 
 
 
6) Факти порушення членами Наглядової Ради та виконавчого органу фiнансової установи 
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 
фiнансових послуг. 
 
Фактiв порушення членами Наглядової ради та Виконавчим органом внутрiшнiх правил, що 



призвели до заподiяння шкоди Компанiї або споживачам фiнансових послуг не було. 
 
 
 
7) Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи,  
в тому числi до членiв її Наглядової Ради та виконавчого органу. 
 
Протягом звiтного перiоду заходiв впливу до фiнансової установи, в тому числi до членiв її 
Наглядової Ради та виконавчого органу, органами державної влади не застосовувалося. 
 
 
 
8) Розмiр винагороди за рiк членiв Наглядової Ради та виконавчого органу фiнансової установи. 
 
Члени Наглядової Ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi та Компанiя не сплачує 
винагороду членам Наглядової Ради. 
 
Розмiр винагороди за 2020 рiк Генерального директора Романенко О.О. - 2687 тис. гривень. 
 
 
 
9) Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року. 
 
Найсуттєвiшим фактором для економiчного середовища в 2020 роцi стала пандемiя 
короновiрусної хвороби COVID-19 та заходи протидiї їй. Карантин та iншi обмежувальнi заходи, 
якi було впроваджено урядом, мали негативний вплив на економiку. 
 
В 2020 роцi не було iнших значних факторiв ризикiв, якi б впливали на дiяльнiсть Компанiї, 
вiдмiнних вiд загальних економiчно-полiтичних ризикiв для України в цiлому. 
 
 
 
10) Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики. 
 
Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Компанiї. Процес управлiння 
ризиками в Компанiї iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i комплексний 
характер. Управлiння ризиками здiйснюється на основi затвердженої стратегiї управлiння 
ризиками. Першочергова вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками компанiї лежить на 
спiвробiтниках Компанiї, якi ухвалюють рiшення пов'язанi з прийняттям ризику. Одноосiбним 
виконавчим органом Компанiї є Генеральний директор. Призначений працiвник, що виконує 
функцiю оцiнки ризикiв, звiтує безпосередньо перед Генеральним директором з питань 
управлiння ризиками: щотижнево - на засiданнях Виконавчого Комiтету; щоквартально - на 
засiданнях Локального Ризик Комiтету; три рази на рiк - на засiданнях Комiтету з внутрiшнього 
контролю. Компанiя  здiйснює управлiння наступними групами ризикiв: андеррайтинговий 
ризик, ринковий ризик, кредитний ризик, операцiйний ризик, ризик комплаєнс, стратегiчний 
ризик. 
 
 
 
11) Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 
також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 



вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
 
Протягом 2020 року функцiонувала система внутрiшнього аудиту (контролю) в особi провiдного 
аудитора Ле Елiни Ванiвни.   
 
Протягом звiтного перiоду Внутрiшнiм аудитом ПрАТ "СК "Кардiф" виявлено несвоєчасне 
внесення змiн в реєстрацiйну картку юридичної особи з приводу збiльшення розмiру статутного 
капiталу ПрАТ "СК "Кардiф". 
 
 
 
12) Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
фiнансової установи розмiр. 
 
Фактiв вiдчуження протягом 2020 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в статутi 
Компанiї розмiр не вiдбувалося. 
 
 
 
13) Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує  
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 
 
Протягом 2020 року не здiйснювалася оцiнка активiв при їх купiвлi-продажу. 
 
 
 
14) Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 
чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною таємницею. 
 
Протягом 2020 року проводились операцiї з такими пов'язаними особами, в тому числi в межах 
групи BNP Paribas: 
 
- АТ "Укрсиббанк" (Україна), 
 
- GIE BNP Paribas Cardif (Францiя), 
 
- BNP Paribas Procurement Tech (Францiя), 
 
- BNP Paribas Net Limited (Велика Британiя) 
 
 
 
15) Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 
послуг, щодо аудиторського висновку. 
 
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складений вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв аудиту (МСА) та Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 
дiяльнiсть". 
 
 
 



16) Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року. 
 
Зовнiшнiм аудитором Компанiї призначено: 
 
- ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс". Код ЄДРПОУ 38453894, Україна, 01032, м. Київ, вул. 
Жилянська, 75. 
 
 
 
17) Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської дiяльностi; кiлькiсть 
рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi; перелiк iнших 
аудиторських  послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року; випадки 
виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора; 
ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв; стягнення, застосованi 
до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної 
звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, 
якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг; 
 
ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс". Код ЄДРПОУ 38453894, Україна, 01032, м. Київ, вул. 
Жилянська, 75: 
 
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: № 4544, видане Рiшенням 
АПУ вiд 20.12.2012 р. 
 
ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс". включено до реєстру аудиторiв та суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi номером реєстрацiї № 4544 
 
в роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит 
фiнансової звiтностi"; 
 
в роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит 
фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес". 
 
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг видане рiшенням 
АПУ № 319/4 вiд 24.12.2015 р. чинне до 31.12.2020 р. 
 
Загальний стаж аудиторської дiяльностi 8 рокiв. 
 
Послуги Компанiї надаються аудиторською фiрмою протягом другого року.  
 
Випадкiв виникнення конфлiктiв iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора не вiдбувалося.  
 
Протягом останнiх п'яти рокiв Компанiї надавали аудиторськi послуги також наступнi компанiї: 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Мазар Україна", ТОВ "АФ "Київська аудиторська група", Товариство 
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист"; ТОВ 
"Аудиторська Фiрма "Аудит Сервiс Груп" 
 
До аудиторiв Аудиторською палатою України протягом 2020 року жодних стягнень не було. 
 
 



 
18) Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: наявнiсть 
механiзму розгляду скарг; прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, 
уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг 
стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть 
задоволених скарг); наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою 
установою та результати їх розгляду. 
 
В Компанiї є механiзм розгляду скарг. Уповноважена розглядати скарги Любченко Олена 
Олександрiвна. 
 
Протягом звiтного перiоду безпосередньо на адресу Компанiї надiйшло 2 скарги, з яких: 
 
- 1 скарга з питань розрахунку частини страхового платежу, що пiдлягає поверненню 
страхувальнику при достроковому припиненнi дiї договору страхування. В задоволеннi скарги 
Компанiєю було вiдмовлено, страхувальниковi надано додатковi пояснення щодо використаного 
алгоритму розрахунку. 
 
- 1 скарга на дiї спiвробiтника банка при укладаннi зi страхувальником договору 
страхування. Отриману Компанiєю скаргу було задоволено. 
 
 
 
19) Корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з 
питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими 
законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг. 
 
Корпоративне управлiння Компанiї - система вiдносин, яка визначає правила та процедури 
прийняття рiшень щодо дiяльностi Компанiї та здiйснення контролю, а також розподiл прав i 
обов'язкiв мiж органами Компанiями та його учасниками стосовно управлiння Компанiєю. 
Корпоративне управлiння Компанiї здiйснюється з урахуванням положень: 
 
- Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України; 
 
- Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про страхування", Закону 
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", ЗУ "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", iншого законодавства; 
 
- Рiшенням НКЦПФР вiд 12.03.2020 р. № 118; 
 
- внутрiшнiх документiв Компанiї: Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння, 
Статуту ПрАТ "СК "Кардiф", та iнших документiв (внутрiшнiх положень, процедур, полiтик та 
iнструкцiй); 
 
- рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Компанiї, Наглядової ради Компанiї та наказiв 
Генерального директора Компанiї. 
 
 
 
 



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

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

БНП ПАРIБА КАРДIФ  (BNP 
Paribas Cardif) 

382983922 75009, Францiя, м. 
Париж, б-р Османн, 1 

20 994 666 99,99998 20 994 666 0 

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

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

     
Усього 20 994 666 99,99998 20 994 666 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна 
вартість (грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Протягом 2020 року 
вiдбулася додаткова 

емiсiя акцi 

20 994 670 1,00 Визначенi статтею 12 Статуту Товариства. Публiчної пропозицiї не здiйснювали. 
На бiржовий ринок акцiї емiтента для 
продажу не виставлялися. 

Примітки: 
 





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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24.04.2007 168/1/07 НКЦПФР UA4000011704 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 6 368 050 6 368 050 30,33 

Опис 

На бiржовий ринок акцiї Компанiї для продажу не виставлялися. 
 
До лiстингу цiннi папери Компанiї не включалися. 
 
У звiтному перiодi Компанiєю додаткового розмiщення акцiй не здiйснювалось. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось 

29.05.2012 84/1/2012 НКЦПФР UA4000011704 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 6 368 050 6 368 050 30,33 

Опис 

На бiржовий ринок акцiї Компанiї для продажу не виставлялися. 
 
До лiстингу цiннi папери Компанiї не включалися. 
 
У звiтному перiодi Компанiєю додаткового розмiщення акцiй не здiйснювалось. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось 

23.01.2020 6/1/2020 НКЦПФР UA4000011704 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 8 258 570 8 258 570 39,34 

Опис 

На бiржовий ринок акцiї Компанiї для продажу не виставлялися.  
До лiстингу цiннi папери Компанiї не включалися.  
Протягом звiтного перiоду проводилася додаткова емiсiя акцiй Компанiї в кiлькостi 8 258 570 акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 
6/1/2020 видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 23 сiчня 2020 року. 
Загальнi збори акцiонерiв Компанiї 15 червня 2020 року прийняли рiшення про виплату дивiдендiв з нерозподiленого прибутку станом на 31 
грудня 2019 року у сумi 10 826 тисяч гривень. Виплата дивiдендiв акцiонерам здiйснена в грошовiй формi 27 серпня 2020 року. 
 

 



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

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість цінних 
паперів (шт.) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 
 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 
 

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 
23.01.2020 6/1/2020 UA4000011704 20 994 670 20 994 670 20 994 670 0 0 

Опис: 
 

 



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

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 
періоду У звітному періоді 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 10 825 685 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 0,85 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 10 825 685 0 

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

  18.06.2020  

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

  07.07.2020  

Спосіб виплати дивідендів   в грошовiй 
формi 

 

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну систему 
із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату 

  27.08.2020, 
10 825 685 

 

Опис Загальнi збори акцiонерiв Компанiї 15 червня 2020 року прийняли рiшення про 
виплату дивiдендiв з нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2019 року у 
сумi 10 826 тисяч гривень. Виплата дивiдендiв акцiонерам здiйснена в грошовiй 
формi 27 серпня 2020 року. 

 
 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 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: 801 772 10 166 6 165 10 967 6 937 

  будівлі та споруди 0 0 10 166 6 165 10 166 6 165 
  машини та обладнання 801 772 0 0 801 772 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 801 772 10 166 6 165 10 967 6 937 

Опис 

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших 
необоротних матерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до МСБО 
16 "Основнi засоби" та до МСФЗ 16 "Оренда" (з 01.01.19 р.). 
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. 
Метод нарахування амортизацiї на протязi звiтного перiоду 
Товариством не змiнювався. Данi про суму зносу основних засобiв, 
наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку. Станом на 
31.12.20 р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних 
активiв складав 13 355 тис. грн., залишкова вартiсть дорiвнює 6 937 тис. 
грн. У 2020 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних 
матерiальних активiв не проводилась, за виключенням активiв у формi 
права користування, якi переоцiнювалися виходячи з умов вiдповiдних 
договорiв оренди. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

86 328 65 363 

Статутний капітал (тис.грн) 20 995 12 736 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

20 995 12 736 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв 
проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 
Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 
Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.20 р. складала 83 328 тис.грн., що на 
65 333 тис.грн. бiльше за статутний капiтал, тобто вiдповiдає 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 X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним X 0 X X 



власним випуском): 
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 206 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 100 540 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 100 746 X X 
Опис Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались 

вiдповiдно до МСБО "Фiнансовi iнструменти", "Забезпечення, 
умовнi зобов'язання та умовнi активи", МСФЗ "Оренда". 

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38453894 
Місцезнаходження 01032, Україна, М. Київ, вул. 

Жилянська, 75 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4544 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.12.2012 
Міжміський код та телефон 0443907107 
Факс  
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування 

Опис Компанiя користувалася послугою 
проведення обов'язкового аудиту 
фiнансової звiтностi компанiї за 2020 
рiк.  

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит 
Сервiс Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31714676 
Місцезнаходження 03030, Україна, М. Київ, вул. Iвана 

Франка, 42б, оф. 203 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2738 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2001 



Міжміський код та телефон 0442218116 
Факс  
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування 

Опис Компанiя користувалася послугою 
проведення аудиту промiжної 
фiнансової звiтностi компанiї, що 
подається до НКЦПФР при реєстрацiї 
випуску, або випуску та проcпекту 
емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, 
або звiту про результати розмiщення 
акцiй, станом на I квартал 2020 року. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

АО "АДЕР ХАБЕР" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 
Ідентифікаційний код юридичної особи 38749815 
Місцезнаходження 01201, Україна, М. Київ, вул. 

Кловський узвiз, 7А, оф.22 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Лiцензiя не надаєтьс 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Лiцензiя не надається 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 044280887 
Факс  
Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 
Опис Компанiя користувалася юридичними 

послугами. Здiйснення юридичної 
дiяльностi не потребує лiцезiї.  

 



КОДИ 
Дата 31.12.2020 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" за ЄДРПОУ 34538696 

Територія м.Київ, Подiльський р-н за КОАТУУ 8038500000 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 25 
Адреса, телефон: 04070 м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8, 044 428 61 66 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2020 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 920 724 
    первісна вартість 1001 1 967 1 968 
    накопичена амортизація 1002 ( 1 047 ) ( 1 244 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 13 0 
Основні засоби 1010 10 967 6 937 
    первісна вартість 1011 20 361 20 292 
    знос 1012 ( 9 394 ) ( 13 355 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 771 1 132 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 50 003 54 325 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 62 674 63 118 



    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 35 36 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 431 254 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 111 97 
    з бюджетом 1135 1 1 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 472 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 98 856 119 946 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 9 716 9 089 
Витрати майбутніх періодів 1170 652 680 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2 600 2 470 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 1 817 1 575 
    резервах незароблених премій 1183 783 895 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 102 687 123 956 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 165 361 187 074 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 736 20 995 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 38 969 71 673 
Емісійний дохід 1411 35 471 68 175 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 2 776 2 776 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 882 9 116 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 65 363 86 328 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 6 211 3 855 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 77 316 80 127 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 5 154 4 236 
    резерв незароблених премій 1533 72 162 75 891 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 83 527 83 982 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 3 508 3 865 
    товари, роботи, послуги 1615 455 133 
    розрахунками з бюджетом 1620 503 361 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 503 206 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 9 552 5 872 
Поточні забезпечення 1660 1 604 2 060 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 849 4 473 
Усього за розділом IІІ 1695 16 471 16 764 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 165 361 187 074 

Примітки: 2 Страховi резерви поданi у рядках 1530 i 1533 станом на 31 грудня 2020 року включають 
довгострокову частину в розмiрi 66 446 тисяч гривень i короткострокову частину в розмiрi 9 445 тисяч 
гривень, що вiдноситься до резерву незароблених премiй (31 грудня 2019 року - довгострокову частину в 
розмiрi 59 281 тисяча гривень i короткострокову частину в розмiрi 12 881 тисяча гривень). 
Вiдповiдно, станом на 31 грудня 2020 року, довгостроковi зобов'язання Компанiї складають 74 537 тисяч 
гривень (31 грудня 2019 року - 70 646 тисяч гривень), а короткостроковi зобов'язання складають 26 224 
тисячi гривень (31 грудня 2019 року - 29 352 тисячi гривень). 
 
 
Керівник    Романенко Олег Олексiйович 
 



Головний бухгалтер   Шереметова Олена Миколаївна 



КОДИ 
Дата 31.12.2020 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" за ЄДРПОУ 34538696 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 65 343 62 868 
Премії підписані, валова сума 2011 70 634 86 966 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 1 675 ) ( 1 500 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3 729 22 767 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 113 169 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 4 709 ) ( 2 734 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 60 634 60 134 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 675 305 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 917 63 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 242 242 
Інші операційні доходи 2120 1 902 1 038 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 29 097 ) ( 25 867 ) 
Витрати на збут 2150 ( 45 944 ) ( 41 274 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 2 170 ) ( 940 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 0 0 

    збиток 2195 ( 14 000 ) ( 6 604 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 7 390 12 742 



Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 805 551 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 0 5 587 

    збиток 2295 ( 7 415 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1 758 3 372 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 0 2 215 

    збиток 2355 ( 9 173 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9 173 2 215 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 219 240 
Витрати на оплату праці 2505 13 282 12 596 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 397 2 226 
Амортизація 2515 4 371 4 259 
Інші операційні витрати 2520 56 942 48 760 
Разом 2550 77 211 68 081 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: * Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй не проводився, так як акцiї Компанiї не 
торгуються на вiдкритому ринку. 
 
Керівник    Романенко Олег Олексiйович 
 
Головний бухгалтер   Шереметова Олена Миколаївна 



КОДИ 
Дата 31.12.2020 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" за ЄДРПОУ 34538696 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 43 139 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 71 751 87 481 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 440 625 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 59 233 ) ( 62 866 ) 
Праці 3105 ( 10 771 ) ( 10 733 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 299 ) ( 2 195 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5 059 ) ( 5 780 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 415 ) ( 2 584 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 522 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 2 644 ) ( 2 674 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 197 ) ( 203 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 6 288 ) ( 4 259 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 389 ) ( 583 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 12 002 1 626 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 7 348 12 602 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 746 ) ( 797 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 6 602 11 805 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 40 963 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 10 826 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 3 712 ) ( 3 966 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 26 425 3 966 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 21 025 9 465 
Залишок коштів на початок року 3405 98 856 89 438 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 65 47 
Залишок коштів на кінець року 3415 119 946 98 856 

 
Керівник    Романенко Олег Олексiйович 
 
Головний бухгалтер   Шереметова Олена Миколаївна 



КОДИ 
Дата 31.12.2020 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" за ЄДРПОУ 34538696 

 
Звіт про власний капітал 

За 2020 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 12 736 0 38 969 2 776 10 882 0 0 65 363 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 12 736 0 38 969 2 776 10 882 0 0 65 363 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 9 173 0 0 9 173 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 10 825 0 0 10 825 

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



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 8 259 0 32 704 0 0 0 0 40 963 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 8 259 0 32 704 0 19 998 0 0 20 965 
Залишок на кінець року  4300 20 995 0 71 673 2 776 9 116 0 0 86 328 

 
Керівник    Романенко Олег Олексiйович 
 
Головний бухгалтер   Шереметова Олена Миколаївна 





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

1 Компанiя та її операцiї 
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ) станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 фiнансовий рiк для ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" (далi - ПрАТ "СК 
"КАРДIФ" або "Компанiя"). 
Компанiя зареєстрована в Українi як фiнансова установа та є резидентом України. Компанiю 
було створено 21 липня 2006 року. Компанiя входить до складу мiжнародної групи BNP Paribas. 
Склад учасникiв наведено в Примiтцi 12. Прямий учасник Компанiї належить до компанiї BNP 
Paribas SA (Францiя), яка є кiнцевою контролюючою стороною Компанiї. BNP Paribas SA є 
публiчною компанiєю (код ISIN: FR0000131104), акцiї якої торгуються на Паризькiй бiржi 
(Euronext Paris), i жоден з акцiонерiв якої не володiє контрольним пакетом акцiй. Таким чином, у 
Компанiї вiдсутнiй кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер). 
Основна дiяльнiсть. Основний вид дiяльностi Компанiї - надання страхових послуг на територiї 
України. Послуги Компанiї включають страхування вiд нещасних випадкiв, страхування 
здоров'я на випадок хвороби, страхування фiнансових ризикiв (ризику втрати роботи), 
страхування майна та страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ. Компанiя має 
безстроковi лiцензiї Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг (далi - "Нацкомфiнпослуг"), на право здiйснення страхової дiяльностi у формi 
добровiльного страхування: 
o вiд нещасних випадкiв серiї АВ №520999 вiд 11.02.2010 р., 
o на випадок хвороби серiї АВ №520997 вiд 11.02.2010 р., 
o майна серiї АВ №520998 вiд 11.02.2010 р., 
o фiнансових ризикiв серiї АВ №521000 вiд 11.02.2010 р., 
o вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ № АД 039975 вiд 02.11.2012 р., 
o вантажiв та багажу /вантажобагажу/ (розпорядження Нацкомфiнпослуг № 3757 вiд 
15.09.2017р.), 
o медичних витрат (розпорядження Нацкомфiнпослуг № 522 вiд 04.04.2019 р.), 
o вiдповiдальностi перед третiми особами /iншої, нiж передбачено пп. 12-14 статтi 6 Закону 
України "Про страхування"/ (розпорядження Нацкомфiнпослуг № 523 вiд 04.04.2019 р.). 
Юридична та фактична адреса Компанiї: вул. Iллiнська, 8, Київ, 04070, Україна. 
2 Економiчне середовище, у котрому Компанiя проводить свою дiяльнiсть 
Пандемiя COVID-19. Найсуттєвiшим фактором для економiчного середовища в 2020 роцi стала 
пандемiя короновiрусної хвороби COVID-19 та заходи протидiї їй. Карантин та iншi 
обмежувальнi заходи, якi було впроваджено урядом, мали негативний вплив на економiку. 
Аналiз ефекту пандемiї COVID-19 на дiяльнiсть Компанiї наведено в Примiтцi 3. 
Макроекономiчнi показники. За оцiнками Нацiонального банку України (далi - "НБУ") падiння 
ВВП України за пiдсумками 2020 року склало 4,4% (2019 рiк: рiст 3,2%). Iнфляцiя в 2020 
залишалася на низькому рiвнi i пiсля сплеску в 4-у кварталi досягла 5% рiчних, що спiвпадає з 
цiльовим показником в 5% + 1 в. п., облiкову ставку НБУ було знижено в чотири етапи з 13,5% 
(на 31 грудня 2019 року) до 6% (на 12 червня 2020 року). Вiдтодi вона залишилася без змiн.  
Пiсля значного змiцнення по вiдношенню до основних свiтових валют у 2019 роцi, в 2020 роцi 
гривня зазнала суттєвої девальвацiї (19,4% до USD та 31,5% до EUR). 
До позитивних чинникiв, що впливали на українську економiку в 2020 роцi слiд вiднести 
сприятливу динамiку на мiжнародних сировинних ринках, стабiльнi доходи агроекспортерiв, 
вiдносно стабiльний попит на державнi борговi iнструменти та продовження спiвпрацi з 
мiжнародними фiнансовими установами. 
Спiвпраця з МВФ. В поточних умовах як нiколи важливою є спiвпраця України з МВФ та 
iншими мiжнародними фiнансовими iнституцiями, що є значущим позитивним сигналом для 



iнвесторiв та мiжнародної спiльноти. 
В груднi 2019 р. мiж Україною та МВФ було досягнуто згоди на технiчному рiвнi (Staff Level 
Agreement) щодо нової трирiчної Програми "EFF" загальним обсягом 5,5 млрд. дол. США. 
У травнi 2020 року в умовах невизначеностi внаслiдок пандемiї COVID-19 МВФ були змiненi 
пiдходи до видiлення коштiв країнам-членам у напрямку допомоги в рамках короткострокових 
iнструментiв. Пiсля тривалих переговорiв i виконання низки попереднiх заходiв було досягнуто 
згоди з МВФ щодо започаткування нової програми для України - Програми Stand-by строком на 
18 мiсяцiв та загальним обсягом 5 млрд дол. США. ? 
2 Економiчне середовище, у котрому Компанiя проводить свою дiяльнiсть (продовження) 
Перший транш за цiєю програмою у розмiрi 1,5 млрд СПЗ (2,1 млрд дол. США) було отримано 
Україною 11 червня 2020 року. Наступний транш очiкувався в 4-му кварталi пiсля проведення 
мiсцевих виборiв. На жаль, протягом 3-го та 4-го кварталу вiдбулося кiлька полiтичних подiй, 
якi ставлять пiд сумнiв реформи в Українi та можуть негативно вплинути на подальшу спiвпрацi 
з МВФ та iншими мiжнародними фiнансовими донорами. 
Полiтичнi чинники. Мiсцевi вибори в 2020 роцi мали набагато менший вплив на економiчне 
середовище, нiж президентськi та парламентськi в 2019 роцi. Разом з тим зниження рiвня 
пiдтримки президентської партiї на фонi кризи Конституцiйного Суду, а також ризику втрати 
незалежностi антикорупцiйних iнституцiй та НБУ, може призвести до популiстських рiшень 
(одностороннiй перегляд умов спiвробiтництва з МВФ, перегляд тарифної полiтики), що 
негативно позначаться на економiцi. 
Наразi українська економiка залишається уразливою до коливань на свiтових сировинних 
ринках, великими залишаються ризики ескалацiї вiйськово-полiтичного конфлiкту на Донбасi та 
в Азовсько-Чорноморському регiонi. Тим не менш керiвництво Компанiї впевнене, що воно 
вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення її стабiльної дiяльностi за даних умов. 
3 Ефект пандемiї короновiрусної хвороби COVID-19 
Падiння обсягiв дiяльностi. З початку 2020 року пандемiя короновiрусної хвороби COVID-19 
розповсюдилася по всьому свiту, в тому числi i в Українi. Заходи, що вживалися для 
стримування поширення вiрусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi 
дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо мали негативний вплив на 
економiку загалом та фiнансовий сектор зокрема. Уповiльнилася дiлова активнiсть партнерiв 
Компанiї, що призвело до суттєвого зниження обсягiв зборiв страхових премiй Компанiї. 
Загальна несприятлива ситуацiя на ринку зумовила вiдтермiнування запуску нових продуктiв, а 
також початку спiвпрацi з новими перспективними партнерами.  
Мiнiмiзацiя ризикiв для працiвникiв. На перiод пандемiї COVID-19 Компанiя надала можливiсть 
своїм працiвникам перейти на вiддалену роботу з дому. Дирекцiя з iнформацiйних технологiй 
Компанiї провела тестування можливостей програмного забезпечення i систем компанiї для 
забезпечення плавного переходу до режиму вiддаленої та безперебiйної роботи всiх робочих 
процесiв. Здоров'я i безпека спiвробiтникiв залишаються в центрi уваги керiвництва. Компанiя 
продовжує слiдкувати за рiвнем загроз COVID-19 i оцiнювати потенцiйнi ризики для здоров'я 
своїх спiвробiтникiв, використовуючи всi iснуючi системи монiторингу. Застосованi заходи не 
мали суттєвого впливу на зниження виручки i обсягу операцiй компанiї. 
Перспективи вiдновлення дiяльностi. Незважаючи на те, що сукупнiсть негативних факторiв 
через пандемiю COVID-19 призвели до негативного фiнансового результату дiяльностi Компанiї 
в 2020 роцi, керiвництво Компанiї впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для 
забезпечення її стабiльної дiяльностi за даних умов, та очiкує позитивного фiнансового 
результату дiяльностi Компанiї в майбутнiх перiодах. 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики 
Основа пiдготовки. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до всiх вимог 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) станом на 31 грудня 2020 року, переклад 
яких розмiщено на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України на дату складання цiєї 
фiнансової звiтностi. 



При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя використовувала iсторичну (фактичну) 
собiвартiсть для оцiнки активiв. 
Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, 
наведенi нижче. Цi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх 
представлених звiтних перiодiв. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування певних важливих 
бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi облiкової полiтики Компанiї 
її керiвництво застосовувало власнi професiйнi судження. Областi бухгалтерського облiку, якi 
передбачають бiльш високий ступiнь оцiнки або складностi, а також областi, в яких припущення 
та оцiнки є суттєвими для фiнансової звiтностi, вказанi у Примiтцi 5. 
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена в нацiональнiй валютi України - українськiй гривнi. Суми 
представленi в тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше.? 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як зазначено нижче, залежно вiд класифiкацiї 
фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю.  
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за 
зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим 
свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий ринок, 
на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх 
обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на регулярнiй основi. 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, 
вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та їх 
кiлькостi, що утримується органiзацiєю. 
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя 
про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель 
дисконтування грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж 
непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. 
Результати оцiнки справедливої вартостi аналiзуються та розподiляються за рiвнями iєрархiї 
справедливої вартостi наступним чином: (i) до Рiвня 1 вiдносяться оцiнки на основi цiн 
котирування (без коригувань) на активних ринках для iдентичних активiв та зобов'язань, (ii) до 
Рiвня 2 - оцiнки, отриманi з використанням методiв, згiдно з якими всi суттєвi вхiднi данi, якi 
використовуються, є наявними для активу чи зобов'язання прямо (наприклад цiна), або 
опосередковано (наприклад, розрахованi на основi цiни) i (iii) оцiнки 3 Рiвня, якi являють собою 
оцiнки, що не базуються виключно на ринкових даних (тобто для оцiнки необхiдний значний 
об'єм вхiдних даних, якi не є наявними на ринку). 
Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента 
мiнус виплати основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус 
будь-яке зменшення вартостi для вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi 
вiдсотки включають амортизацiю вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення 
операцiї та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу 
ефективної процентної ставки. Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, 
включаючи як нарахований купон, так i амортизований дисконт або премiю (у тому числi 
вiдстрочену комiсiю при первiсному визнаннi, за наявностi такої), не вiдображаються окремо, а 
включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 
Метод ефективної процентної ставки - це метод визнання процентних доходiв або процентних 
витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки 
(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна 
ставка - це ставка, яка точно дисконтує розрахунковi майбутнi грошовi виплати або 
надходження (не включаючи майбутнiх збиткiв за кредитами) протягом термiну дiї фiнансового 
iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну, до чистої балансової 
вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для 



дисконтування грошових потокiв за iнструментами iз плаваючою ставкою до наступної дати 
змiни процента, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад 
плаваючу ставку, зазначену для даного iнструмента, або за iншими змiнними факторами, якi не 
встановлюються в залежностi вiд ринкового значення. Такi премiї або дисконти амортизуються 
протягом всього очiкуваного термiну обiгу iнструменту. Розрахунок дисконтованої вартостi 
включає всi комiсiйнi та збори, сплаченi та отриманi сторонами контракту, якi складають 
невiд'ємну частину ефективної процентної ставки.  
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за 
справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, спочатку облiковуються за справедливою 
вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, 
скоригованою на витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням 
справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при 
початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою 
вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з такими ж 
фiнансовими iнструментами, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi 
базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.  
Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом 
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" 
купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя 
зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання 
фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною договору 
про придбання фiнансового iнструменту.  
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, 
коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них iншим чином закiнчилися або (б) 
коли Компанiя передала права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду щодо 
передачi, i при цьому (I) також передала, в основному, всi ризики та вигоди володiння активом 
або (II) не передавала й не зберiгала, в основному, всi ризики та вигоди володiння цими 
активами, але припинила здiйснювати контроль. 
Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив 
незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому обмежень на продаж. 
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд 
знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку за перiод по мiрi їх виникнення у 
результатi однiєї або бiльше подiй ("подiї збитку"), що вiдбулися пiсля первiсного визнання 
фiнансового активу та впливають на величину чи строки розрахункових майбутнiх грошових 
потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або iз групою фiнансових активiв, якщо цi збитки 
можна оцiнити з достатнiм рiвнем надiйностi. 
Якщо Компанiя визначає, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення для фiнансового активу, 
оцiненого на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, чи є актив iндивiдуально суттєвим чи нi, 
вiн включається до групи фiнансових активiв iз подiбними характеристиками кредитного 
ризику, i ця група оцiнюється на предмет знецiнення на колективнiй основi. Основним 
фактором, який враховує Компанiя при оцiнцi фiнансового активу на предмет знецiнення, є його 
прострочений статус. Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається 
наявнiсть об'єктивних ознак збитку вiд знецiнення: 
" прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може 
пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем; 
" дебiтор зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Компанiєю 
фiнансова iнформацiя контрагента;  
" ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї дебiтора; 
" платоспроможнiсть дебiтора погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або 
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть дебiтора. 



Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за схожими характеристиками 
кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх грошових потокiв для 
груп таких активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до 
контрактних умов у вiдношеннi до оцiнюваних активiв.  
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет 
знецiнення, визначаються на основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних iз цими 
активами, та на основi досвiду керiвництва щодо прострочених сум, що виникнуть у 
майбутньому в результатi минулих збиткових подiй, а також успiшного повернення 
простроченої заборгованостi. Данi минулих рокiв коригуються з урахуванням поточних 
iснуючих даних для вiдображення впливу поточних умов, якi не впливали на попереднi перiоди, 
i для усунення впливу минулих умов, якi не iснують в даний час. 
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 
переглядаються чи iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв контрагента чи 
емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, 
що використовувалася до змiни його умов. 
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в розмiрi, необхiдному для 
зменшення балансової вартостi активу до теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових 
потокiв (не враховуючи майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за 
первiсною ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок теперiшньої 
вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового активу, забезпеченого 
заставою, вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути в результатi звернення стягнення 
на предмет застави за мiнусом витрат на отримання та реалiзацiю застави, незалежно вiд того, 
наскiльки ймовiрне звернення стягнення на предмет застави. 
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути 
об'єктивно вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення 
кредитного рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується шляхом 
коригування створеного резерву через прибуток або збиток за перiод. 
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд 
знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур щодо вiдшкодування та пiсля 
визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок 
вiдповiдних збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за перiод. ? 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
Припинення визнання фiнансових зобов'язань. Визнання фiнансового зобов'язання 
припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув. Якщо наявне 
фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 
суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, то така замiна 
або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання 
нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибуток чи збиток 
та iнший сукупний дохiд. 
Тимчасове звiльнення вiд МСФЗ 9. Компанiя вирiшила застосувати тимчасове звiльнення вiд 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" до подiї, що станеться ранiше - або застосування майбутнього 
стандарту для облiку страхових договорiв (МСФЗ 17 "Страховi контракти"), або 1 сiчня 2021 
року. До даної подiї Компанiя продовжуватиме застосовувати МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: 
визнання та оцiнка". Компанiя має право на тимчасове звiльнення вiд МСФЗ 9, оскiльки ранiше 
не застосовувала МСФЗ 9, а її дiяльнiсть пов'язана зi страхуванням. Сума страхових зобов'язань 
Компанiї є значною у порiвняннi з загальною сумою зобов'язань, а частка зобов'язань, 
пов'язаних зi страхуванням, по вiдношенню до загальної суми зобов'язань перевищує 90%. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року фiнансовi активи Компанiї включали грошовi 
кошти в банках, короткостроковi банкiвськi депозити та дебiторську заборгованiсть i були 
вiднесенi до категорiї "кредити i дебiторська заборгованiсть" за МСБО 39. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року всi фiнансовi зобов'язання Компанiї були облiкованi 



за амортизованою вартiстю. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, 
грошi на рахунках в банках, iншi кошти, а також iншi короткостроковi лiквiднi iнвестицiї зi 
строком розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв, включаючи нарахованi вiдсотки. 
Грошовi кошти в iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком у гривнi за курсом НБУ. 
Депозити в банках. Депозити в банках - це розмiщення коштiв у банках з первiсним строком 
розмiщення бiльше трьох мiсяцiв. Депозити в банках облiковуються за амортизованою вартiстю 
за вирахуванням резерву на знецiнення. 
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть щодо страхової дiяльностi включає: 
- дебiторську заборгованiсть за договорами страхування (перестрахування); 
- дебiторську заборгованiсть перестраховикiв за страховими виплатами. 
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визнається з дати 
виникнення  вiдповiдальностi за договором страхування (перестрахування) та є заборгованiстю 
страхувальникiв (перестрахувальникiв) зi сплати страхових премiй вiдповiдно до договору на 
звiтну дату. Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визначається по 
кожному договору страхування (перестрахування). 
Дебiторська заборгованiсть перестраховикiв за виплатами страхового вiдшкодування визнається 
в момент визнання кредиторської заборгованостi Компанiї за виплатами страхового 
вiдшкодування та оцiнюється вiдповiдно до умов договору перестрахування. 
Iнша дебiторська заборгованiсть включає: 
- дебiторську заборгованiсть працiвникiв та iнших осiб; 
- дебiторську заборгованiсть постачальникiв товарiв, робiт, послуг, якщо формою 
розрахунку є попередня оплата; 
- iншу дебiторську заборгованiсть. 
Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдображається за 
амортизованою вартiстю (собiвартiсть мiнус виплачена (погашена) на цей момент частина 
собiвартостi мiнус резерв сумнiвних боргiв).   
Для визначення амортизованої вартостi Компанiя обчислює величину резерву сумнiвних боргiв, 
використовуючи метод застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, тобто величина 
резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 
Формування резерву пiд дебiторську заборгованiсть щодо страхової дiяльностi Компанiя 
здiйснює в повному обсязi вiдповiдно до суми фактичної дебiторської заборгованостi та 
розрахункової суми резерву станом на кiнець кожного кварталу. 
По сумах дебiторської заборгованостi щодо страхової дiяльностi в межах суттєвостi резерв 
сумнiвних боргiв не формується, данi суми списуються з активiв на iншi витрати операцiйної 
дiяльностi в момент виникнення. ? 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним 
зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. Згiдно з чинним законодавством строк 
позовної давностi для списання безнадiйної заборгованостi становить 1095 днiв. У разi 
недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська 
заборгованiсть списується з активiв на iншi витрати операцiйної дiяльностi. Сума 
вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу 
iнших операцiйних доходiв.  
Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не 
передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi 
iнших витрат операцiйної дiяльностi.  
Щокварталу Компанiя здiйснює iнвентаризацiю дебiторської заборгованостi. 
Списання дебiторської заборгованостi з балансу здiйснюється за бухгалтерською довiдкою.  
При вiдкликаннi банкiвських лiцензiй у банкiв-контрагентiв на суму коштiв на поточних 
рахунках та суму депозитних вкладiв у таких банках створюється резерв сумнiвних боргiв в 



розмiрi таких коштiв, з можливiстю визнати заборгованiсть по грошовим коштам, що 
знаходяться на поточних рахунках та депозитних вкладах в банках, якi проходять процедуру 
лiквiдацiї, безнадiйною та списати за рахунок створеного резерву, якщо лiквiдатор не 
задовольнить вимоги Компанiї. 
Витрати майбутнiх перiодiв. До витрат майбутнiх перiодiв вiдносяться витрати, якi здiйсненi у 
звiтному перiодi, але будуть визнанi витратами у звiтi про фiнансовi результати у майбутнiх 
звiтних перiодах згiдно з принципом вiдповiдностi доходiв i витрат. 
До витрат майбутнiх перiодiв Компанiї вiдносяться наступнi витрати: 
- вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (DAC), що включають витрати на виплату комiсiйних 
страховим агентам, що вiдносяться на витрати майбутнiх перiодiв i амортизуються протягом 
перiоду, за який будуть заробленi вiдповiднi страховi премiї; вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 
розраховуються окремо по кожному напрямку дiяльностi; 
- витрати на обслуговування комп'ютерних програм; 
- iнформацiйно-технiчна пiдтримка та супровiд програмного забезпечення; 
- сплаченi авансом оренднi платежi; 
- передоплата перiодичних видань; 
- оплата витрат на медичне страхування спiвробiтникiв; 
- витрати на вивiз безпечних вiдходiв; 
- сплата членських внескiв 
- ЕЦП, сертифiкати; 
- iншi витрати майбутнiх перiодiв. 
Основнi засоби. Основним засобом визнається матерiальний актив, що призначається для 
використання у господарськiй дiяльностi, вартiсть якого перевищує 6 000 гривень i поступово 
зменшується у зв'язку з фiзичним або моральним зносом та очiкуваний строк корисного 
використання (експлуатацiї) якого з дати введення в експлуатацiю становить понад один рiк. До 
малоцiнних необоротних активiв вiдносяться всi основнi засоби, вартiсть яких дорiвнює або 
менше 6 000 грн. 
Основнi засоби зараховуються на баланс Компанiї за первiсною вартiстю. Одиницею облiку 
основних засобiв є об'єкт основних засобiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням 
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що 
призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання 
об'єкта. Залишкова вартiсть основних засобiв зменшується у зв'язку з частковою лiквiдацiєю 
об'єкта основних засобiв. 
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi (проведення технiчного 
огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первiсно визначеної суми 
майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання, включаються до складу витрат. 
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв, визнається 
як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю 
об'єкта. 
 ? 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
Амортизацiя. Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням 
прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка 
амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв, 
вираженого у роках. Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 
12 або дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання 
об'єкта основних засобiв, вираженого у мiсяцях. 
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт основних 
засобiв став придатним для корисного використання. 
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття 



об'єкта основних засобiв. 
Нарахування амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється протягом  
наступних строкiв: 
 
Групи Строки корисного використання, рокiв 
група 4 - машини та обладнання 5 
з них:  
електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, 
пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi 
програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi 
визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, 
модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до 
телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї 2 
група 5 - транспортнi засоби 5 
група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  4 
група 9 - iншi основнi засоби  12 
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв незалежно вiд 
очiкуваного строку використання нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в 
розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв i 
нематерiальних активiв не розраховується, i для цiлей амортизацiї прирiвнюється до нуля. 
Нематерiальнi активи. Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається в 
балансi, якщо iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його 
використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена. 
Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає вказаним критерiям визнання, то витрати, пов'язанi з 
його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звiтного перiоду, протягом якого 
вони були здiйсненi, без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом. 
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Компанiї за первiсною 
вартiстю. 
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз 
удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку 
використання, якi сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод. 
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для використання станi та 
одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, 
включаються до складу витрат звiтного перiоду. 
Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за 
прямолiнiйним методом протягом строкiв їх корисного використання: 
Групи 
 Строк дiї права користування 
група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на комп'ютернi програми, програми для 
електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (бази даних) тощо) крiм тих, витрати на 
придбання яких визнаються роялтi вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не 
менше як 2 роки 
група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та 
iнших привiлеїв тощо) вiдповiдно до правовстановлюючого документа 
? 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування 
нематерiальним активом не встановлено, такий строк корисного використання визначається 
Компанiєю самостiйно. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є безстроковими. Вони не 
амортизуються, але аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть пiдстав для 



знецiнення таких активiв. Пiд час розрахунку вартостi, яка амортизується, лiквiдацiйна вартiсть 
нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, 
наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив уведено в господарський оборот. 
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття 
нематерiального активу. Прибутки i збитки вiд вибуття нематерiальних активiв, якi 
визначаються як рiзниця мiж сумою надходжень вiд вибуття активу та його балансовою 
вартiстю на момент вибуття, вiдносяться на фiнансовий результат. 
Податок на прибуток. Поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток (змiна 
вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань) визнаються витратами або доходом у звiтi про 
фiнансовi результати. 
Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумi, що пiдлягає сплатi. 
Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка пiдлягає сплатi, визнається 
передплатою за розрахунками з податку на прибуток. 
Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається у разi наявностi тимчасових податкових рiзниць, 
що пiдлягають оподаткуванню. 
Вiдстрочений податковий актив визнається у разi виникнення тимчасових податкових рiзниць, 
що пiдлягають вирахуванню, якщо очiкується отримання оподатковуваного прибутку, з яким 
пов'язанi цi тимчасовi податковi рiзницi. 
Тимчасова податкова рiзниця, що пiдлягає вирахуванню - тимчасова податкова рiзниця, що 
призводить до зменшення податкового прибутку (збiльшення податкового збитку) у майбутнiх 
перiодах. Тимчасова податкова рiзниця, що пiдлягає оподаткуванню - тимчасова податкова 
рiзниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутнiх перiодах. 
Якщо податковi збитки i податковi пiльги перенесенi на майбутнi перiоди, то вiдстрочений 
податковий актив визнається у разi очiкування у майбутньому прибутку, достатнього для 
використання цих збиткiв i користування пiльгами. 
Вiдстрочений податковий актив не визнається, якщо вiн виникає внаслiдок первiсного визнання 
активу або зобов'язання в результатi господарських операцiй, якi не впливають на облiковий та 
податковий прибуток (збиток). Компанiя переглядає на кожну звiтну дату невизнанi вiдстроченi 
податковi активи щодо вiдповiдностi їх критерiям визнання. 
Сума зобов'язання або дебiторської заборгованостi з податку на прибуток за поточний та 
попереднiй перiоди визначається вiдповiдно до податкового законодавства. 
Вiдстрочений податковий актив та вiдстрочене податкове зобов'язання розраховуються за 
ставками оподаткування, що дiятимуть протягом перiоду, у якому будуть здiйснюватися 
реалiзацiя активу та погашення зобов'язання. 
Передплата та зобов'язання з поточного податку на прибуток вiдображаються у балансi 
окремими статтями оборотних активiв i поточних зобов'язань. 
Компанiя нараховує податок на дохiд згiдно пiдпункту 136.2.1 пункту 136.2 статтi 136 
Податкового кодексу України (далi - "ПКУ") в розмiрi 3 вiдсоткiв за договорами страхування вiд 
об'єкта оподаткування, що визначається у пiдпунктi 141.1.2 пункту 141.1 статтi 141 ПКУ.  
Компанiя нараховує податок на прибуток за ставкою визначеною вiдповiдно до пункту 136.1 
статтi 136 ПКУ, вiд бази оподаткування, яка визначається шляхом коригування (збiльшення або 
зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у 
фiнансовiй звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСФЗ, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до 
ПКУ. 
Зобов'язання. Зобов'язання - заборгованiсть Компанiї, що виникла внаслiдок минулих подiй i 
погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що 
втiлюють у собi економiчнi вигоди. 
? 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю. Поточна кредиторська 
заборгованiсть за страховою дiяльнiстю включає зобов'язання за виплатами страхових 



вiдшкодувань, за розрахунками з перестраховиками, аванси, отриманi за договорами 
страхування, заборгованiсть з комiсiйної винагороди страхових агентiв, забезпечення на оплату 
винагороди страховим агентам, забезпечення на оплату другої частини комiсiйної винагороди 
страховим агентам. 
Зобов'язання за виплатами страхових вiдшкодувань визнаються на дату затвердження 
страхового акту, який є пiдставою для нарахування в бухгалтерському облiку страхового 
вiдшкодування, та вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю. 
Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку вiдповiдальностi 
перестраховика за окремим об'єктом перестрахування та вiдображаються в облiку вiдповiдно до 
умов договору перестрахування. 
Аванси, отриманi за договорами страхування - це суми премiї, що отриманi до виникнення 
дебiторської заборгованостi за нарахованими страховими премiями. У зв'язку з цим отриманi 
суми попередньої оплати вiдображаються як зобов'язання зi страхування до початку 
вiдповiдальностi по договору страхування. 
Заборгованiсть з комiсiйної винагороди страхових агентiв у бухгалтерському облiку визнається 
в момент виникнення незалежно вiд дати пiдписання актiв наданих послуг iз агентської 
винагороди або сплати коштiв. Заборгованiсть з агентської винагороди оцiнюється вiдповiдно до 
внесених страхових платежiв за договорами, укладеними за посередництвом повiрених, 
вiдповiдно до умов, зазначених в договорi дорученнi з повiреним. 
Поточнi забезпечення та зобов'язання. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi 
зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Резерв визнається у разi одночасного дотримання 
трьох умов: 
1) Компанiя має iснуюче зобов'язання, яке виникло внаслiдок якоїсь минулої подiї; 
2) видається вiрогiдним, що для врегулювання зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, 
що мiстять економiчнi вигоди; 
3) можливо оцiнити суму резерву з достатнiм ступенем точностi. 
Власний капiтал 
Зареєстрований (пайовий) капiтал. Статутний капiтал Компанiї сформовано за рахунок оплати 
засновниками повної номiнальної вартостi акцiй грошовими коштами внаслiдок приватного 
розмiщення акцiй серед засновникiв Компанiї. Розмiр статутного капiталу зафiксовано у Статутi 
Компанiї. Розмiр статутного капiталу може бути змiнено (збiльшено чи зменшено) за рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
Додатковий капiтал. Додатковий капiтал включає емiсiйний дохiд та дохiд вiд дисконтування 
позики, отриманої вiд акцiонерiв (засновникiв) у минулому. 
Емiсiйний дохiд - це сума перевищення надходжень, отриманих емiтентом вiд емiсiї (випуску) 
власних акцiй (iнших корпоративних прав), над номiнальною вартiстю таких акцiй (iнших 
корпоративних прав), або над цiною зворотного викупу пiд час наступних розмiщень. 
Резервний капiтал. Резервний капiтал формується у розмiрi 5% вiд суми чистого прибутку 
Компанiї за рiк до тих пiр, поки вiн не становитиме 15% вiд зареєстрованого капiталу. Останнє 
вiдрахування у резервний капiтал було зроблено у 2014 роцi.  
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Прибуток, що залишається у розпорядженнi 
Компанiї пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв, розподiляється на формування 
резервних та iнших фондiв, збiльшення капiталу i виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв. 
Визнання та методи оцiнки доходiв. 
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює 
зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв 
пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. 
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Не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб: 



- сума податку на додану вартiсть, акцизiв, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що 
пiдлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв; 
- сума попередньої оплати товарiв (робiт, послуг); 
- надходження, що належать iншим особам; 
- надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв; 
- сума балансової вартостi валюти. 
У результатi використання активiв Компанiї iншими сторонами доходи визнаються у виглядi 
процентiв, роялтi та дивiдендiв: 
- проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та 
розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами 
з урахуванням економiчного змiсту вiдповiдної угоди; 
- роялтi визнаються за принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдного 
договору; 
- дивiденди визнаються у перiодi прийняття рiшення про їх виплату. 
Умовою визнання вiдсоткiв i роялтi є iмовiрнiсть отримання Компанiєю економiчної вигоди, а 
дивiдендiв - достовiрно оцiнений дохiд. 
Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: 
- дохiд вiд надання страхових послуг; 
- iнший операцiйний дохiд; 
- iншi фiнансовi доходи. 
Дохiд вiд надання страхових послуг. Бухгалтерський облiк доходiв вiд операцiй, пов'язаних з 
укладанням договорiв страхування (перестрахування), базується на принципах нарахування та 
вiдповiдностi. 
Дохiд Компанiї у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод - це 
заробленi страховi премiї. Заробленi страховi премiї визначаються збiльшенням суми 
надходжень страхових платежiв за звiтний перiод на суму незароблених страхових премiй на 
початок звiтного перiоду, зменшенням отриманого результату на суму незароблених страхових 
премiй на кiнець звiтного перiоду. Незаробленi страховi премiї - частки сум надходжень 
страхових премiй, що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. 
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами з дати 
виникнення вiдповiдальностi вiдповiдно до договору страхування (перестрахування). 
Договiр страхування може бути розiрваний на вимогу страхувальника або Компанiї, якщо це 
передбачено договором страхування, а також за домовленостi сторiн. У разi дострокового 
припинення дiї договору страхування Компанiя повертає страхувальнику сплаченi страховi 
премiї за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору страхування, з вирахуванням 
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, 
фактичних виплат страхових вiдшкодувань, що були здiйсненi за цим договором, якщо iнше не 
передбачено договором страхування. Сума витрат на ведення справи є доходом вiд страхової 
дiяльностi (вiд надання страхової послуги), так як витрати на ведення страхової справи є 
складовою частиною страхового тарифу, який застосовується при укладеннi договору 
страхування, i вiдповiдно, частиною страхового платежу, який розраховується на пiдставi 
страхового тарифу. Якщо вимоги страхувальника обумовленi порушенням умов договору 
страхування Компанiєю, то Компанiя повертає страхувальнику сплаченi страховi премiї в 
повному обсязi на пiдставi розпорядження вiдповiдальної особи. 
Визнання та методи оцiнки витрат. 
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 
збiльшенням зобов'язань. 
Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що 
призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу 
внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути 
достовiрно оцiненi. 
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Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здiйсненi. 
Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi 
витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то 
витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними 
перiодами. 
Витрати, щодо яких на момент складання фiнансової звiтностi не отримано первинних 
документiв вiд контрагентiв та немає впевненостi у фактичному здiйсненнi господарської 
операцiї, визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому первиннi документи отримано, 
якщо сума понесених витрат суттєво не впливає на фiнансову звiтнiсть попереднiх звiтних 
перiодiв.  
Якщо на момент складання фiнансової звiтностi не отримано вiд контрагента своєчасно 
первинний документ або отримано копiю первинного документа але є впевненiсть у фактичному 
здiйсненнi господарської операцiї, Компанiя має право показати операцiю у бухгалтерському 
облiку на пiдставi внутрiшнього первинного документа (бухгалтерської довiдки), складеної 
працiвником Компанiї, вiдповiдальним за облiк ТМЦ, робiт i послуг. Не визнаються витратами й 
не включаються до звiту про фiнансовi результати: 
- попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг; 
- погашення одержаних позик; 
- витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу вiдповiдно до законодавства 
України; 
- балансова вартiсть валюти. 
До витрат за страховими послугами включаються : 
- страховi виплати (страховi вiдшкодування) - грошовi суми, якi виплачуються 
страховиком вiдповiдно до умов договорiв майнового страхування, особистого страхування та 
страхування вiдповiдальностi при настаннi страхового випадку у межах страхової суми та 
вiдображаються у рядку 2070 Звiту про фiнансовi результати. Страхова виплата (виплата 
страхового вiдшкодування) здiйснюється згiдно з договором страхування на пiдставi заяви 
страхувальника (його правонаступника або третiх осiб, визначених умовами договору 
страхування-вигодонабувача) та страхового акта. Розмiр страхової виплати (страхового 
вiдшкодування) визначається в страховому актi. 
- послуги асистансу - комплекс асистанських послуг, що включає в себе надання 
виконавцем клiєнтам Компанiї iнформацiйної (органiзацiйної) пiдтримки та/або консультування 
клiєнтiв Компанiї. 
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до результату вiд страхової 
дiяльностi, подiляються на: 
- адмiнiстративнi витрати; 
- витрати на збут; 
- iншi витрати операцiйної дiяльностi. 
Операцiї зi страхування. Договiр страхування - це письмова угода мiж страхувальником i 
страховиком, згiдно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разi настання страхового 
випадку здiйснити страхову виплату страхувальнику або iншiй особi, визначенiй у договорi 
страхування страхувальником, на користь якої укладено договiр страхування (надати допомогу, 
виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страховi платежi у 
визначенi строки та виконувати iншi умови договору. 
Страховий захист (вiдповiдальнiсть страховика) - обов'язок Страховика здiйснювати виплати 
страхового вiдшкодування при настаннi страхового випадку вiдповiдно до умов договору 
страхування. 



У цiлому, Компанiя визначає iстотний страховий ризик як iмовiрнiсть того, що при настаннi 
страхової подiї їй доведеться виплатити страхове вiдшкодування, сума якого, щонайменше, на 
10% бiльша за суму виплати в разi, якщо страхова подiя не настане. Страховий ризик iснує, коли 
на момент пiдписання договору Компанiя не впевнена в таких аспектах: настання страхової 
подiї, дата настання страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй подiї. 
Iнвестицiйнi контракти - це контракти, якi передбачають передачу фiнансового ризику, але не 
передбачають передачу значного страхового ризику.  
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Якщо контракт вiднесений до категорiї страхових контрактiв, вiн залишається таким до тих пiр, 
поки не припиняться всi права та зобов'язання по ньому або не закiнчиться термiн їх дiї, навiть 
якщо страховий ризик iстотно зменшується протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi 
контракти можуть бути рекласифiкованi в страховi контракти пiсля їх вступу в силу в тому 
випадку, якщо рiвень страхового ризику значно пiдвищується. 
Заробленi страховi премiї. Пiсля укладення договору страхування страховi премiї враховуються 
як отриманi в момент початку дiї страхового захисту (вiдповiдальностi страховика/початку дiї 
договору страхування - в залежностi вiд умов договору страхування) та вважаються 
заробленими на пропорцiйнiй основi протягом строку дiї вiдповiдного страхового покриття за 
договором страхування. 
Резерв незароблених премiй. Резерв незароблених премiй являє собою частину частки 
отриманих премiй згiдно з чинним законодавством, що стосується незавершеного термiну дiї 
страхового покриття за договорами страхування, якi iснують станом на кiнець звiтного перiоду, 
розраховану на пропорцiйно-часовiй основi. 
Страховi виплати. Страховi виплати у звiтi про фiнансовi результати включають суми 
вiдшкодувань, що були нарахованi вiдповiдно до прийнятих рiшень про виплату вiдшкодування 
пред'явникам вимог. 
Резерв на покриття збиткiв. Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi розрахунки 
остаточних збиткiв i включає резерв неврегульованих вимог i резерв збиткiв понесених, але ще 
не заявлених. В обидва вищевказаних резерви включаються витрати на врегулювання. Перший 
резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кiнець звiтного 
перiоду. Його розрахунок здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi 
розслiдування страхових випадкiв. Резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених актуарно 
визначається Компанiєю за напрямками дiяльностi та включає допущення, якi грунтуються на 
статистицi фактичних виплат i витрат на врегулювання в попереднiх роках. Методи таких 
розрахункiв i визначення остаточної суми резервiв постiйно аналiзуються та оновлюються. 
Коригування, здiйснюванi в результатi такого аналiзу, вiдображаються у звiтi про фiнансовi 
результати по мiрi їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збиткiв дисконтування 
не проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i самi виплати надходять i 
розглядаються досить швидко. 
Тест адекватностi зобов'язань. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить 
тести адекватностi зобов'язань для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за 
вирахуванням вiдповiдних неамортизованих вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi 
цих тестiв використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, а саме вартiсть 
майбутнiх страхових виплат за договорами та витрат, пов'язаних iз виконанням таких договорiв. 
Рiзниця (нестача сформованого технiчного резерву) визнається як додаткове зобов'язання у 
вiдповiдному технiчному резервi. 
Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування. 
Полiтика Компанiї передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд 
виду страхового продукту.  
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань 
перед страхувальниками (вигодонабувачами) за укладеними договорами страхування. Активи 



перестрахування включають суми до отримання вiд перестрахових компанiй по виплачених 
вiдшкодуваннях. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання 
Компанiї передати перестраховикам премiї з перестрахування. 
Опис страхових продуктiв. Компанiя в своїй страховiй дiяльностi розробляє, формує та 
впроваджує страховi продукти для фiзичних та юридичних осiб з видiв страхування на якi 
Компанiя отримала лiцензiї в порядку, встановленому чинним законодавством. 
Страховi продукти формуються вiдповiдно до актуарно розрахованих страхових тарифiв та на 
пiдставi правил страхування, затверджених уповноваженим державним органом. 
Вiдповiдно, страховi продукти Компанiї формуються за наступними видами страхування: 
- добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв; 
- добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби; 
- добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; 
- добровiльне страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 5-9 статтi 6 Закону 
України "Про страхування"); 
- добровiльне страхування фiнансових ризикiв; 
- добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу).? 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
В рамках добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, 
добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) та добровiльного страхування 
майна (iншого, нiж передбачено пунктами 5-9 статтi 6 Закону України "Про страхування") 
розробленi продукти страхування: 
- платiжних iнструментiв та майна фiзичних осiб (ключiв, гаманця, документiв) вiд ризикiв 
викрадення або втрати; 
- технiки вiд ризикiв пошкодження або знищення; 
- багажу вiд ризикiв знищення, викрадення або втрати; 
- iншого рухомого або нерухомого майна вiд ризикiв пошкодження або знищення. 
В рамках добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв та добровiльного страхування 
здоров'я на випадок хвороби розробленi страховi продукти: 
- на випадок встановлення iнвалiдностi або смертi; 
- на випадок тимчасової втрати працездатностi (отримання травми, розлад здоров'я, що 
потребує госпiталiзацiї або перебування на лiкарняному тощо). 
В рамках добровiльного страхування фiнансових ризикiв розробленi страховi продукти: 
- на випадок вимушеного безробiття у зв'язку iз звiльненням згiдно з Кодексом Законiв про 
Працю; 
- на випадок фiнансових збиткiв внаслiдок проведення операцiй з використанням 
платiжних iнструментiв; 
- на випадок фiнансових збиткiв при викраденнi або знищеннi транспортного засобу;  
Перелiк страхових продуктiв та їх умови постiйно змiнюються залежно вiд попиту та пропозицiї 
на тi чи iншi страховi продукти, маркетингових та технiчних рiшень, дiй конкурентiв, i т.п. 
Особливостi оцiнки операцiй в iноземнiй валютi. Функцiональною валютою Компанiї є 
нацiональна валюта України - гривня. 
Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у гривневому 
еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi або на дату їх 
визнання. 
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi 
шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату 
здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).  
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту 
за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на дату здiйснення операцiї за всiєю статтею, щомiсяця 
станом на останню дату мiсяця та на дату балансу. Курсовi рiзницi вiд перерахунку грошових 
коштiв в iноземнiй валютi та iнших монетарних статей про операцiйну дiяльнiсть 



вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат). 
Доходи вiд операцiйної курсової рiзницi та вiд купiвлi-продажу iноземної валюти або витрати 
вiд операцiйної курсової рiзницi та на купiвлю-продаж iноземної валюти, що виникають в 
результатi  розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i 
зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на дату здiйснення 
операцiї за всiєю статтею, щомiсяця станом на останню дату мiсяця та на дату балансу 
згортаються та включаються до iнших операцiйних доходiв або iнших операцiйних витрат у 
фiнансовiй звiтностi, що вiдповiдає параграфу 35 МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". 
Немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною собiвартiстю i зарахування яких до балансу 
пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, вiдображаються за валютним курсом на дату 
здiйснення операцiї. 
При визначеннi курсових рiзниць на дату здiйснення господарської операцiї, на останню дату 
мiсяця та на дату балансу застосовується валютний курс, що було встановлено наприкiнцi 
попереднього робочого дня, та що дiє впродовж всього наступного робочого дня. Основнi 
обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй валютi, були 
наступними:  
  31 грудня 2020 р., 
гривень 31 грудня 2019 р., 
гривень 
1 долар США  28,2746 23,6862 
1 євро  34,7396 26,4220 
? 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
Облiк оренди. Оренда - це договiр або частина договору, згiдно якого передається право 
користування активом протягом певного перiоду часу в обмiн на вiдшкодування. Компанiя 
застосовує МСФЗ 16 "Оренда" по вiдношенню до всiх договорiв оренди та суборенди з 1 сiчня 
2019 року. 
Договiр в цiлому або його окремi компоненти є договором оренди, якщо за цим договором 
передається право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного 
перiоду в обмiн на вiдшкодування. 
Для оцiнки договору оренди враховуються такi характеристики: 
- актив має бути iдентифiкованим; 
- iншiй особi передається право отримувати практично всi економiчнi вигоди вiд 
використання такого активу; 
- особа отримує право визначати спосiб використання активу виходячи з його 
властивостей; 
- за орендодавцем залишається право замiни активу з метою ремонту або технiчного 
обслуговування; 
- користування активом є платним; 
- актив передається на чiтко визначений термiн. 
Орендар може вирiшити не застосовувати вимоги визнання активiв у формi права користування 
та зобов'язань з оренди до: 
1) короткострокової оренди; та 
2) оренди, за якою орендований актив є малоцiнним. 
В такому випадку орендар визнає оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, як витрати за 
прямолiнiйним або iншим доречним системним методом протягом строку оренди. 
Первiсна вартiсть активу у формi права користування має включати: 
- величину первiсної оцiнки зобов'язання з оренди; 
- авансовi оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням 
отриманих стимулювальних знижок; 
- будь-якi початковi прямi витрати, понесенi орендарем; 



- оцiнку витрат, якi будуть понесенi орендарем при демонтажi та перемiщеннi базового 
активу, вiдновленнi дiлянки, на якому вiн розташовується, або вiдновленнi базового активу до 
стану, яке вимагається за умовами оренди, за винятком випадкiв, коли такi витрати понесенi для 
виробництва запасiв. 
Актив у формi права користування облiковується на субрахунках 10 рахунку "Основнi засоби". 
Одночасно орендар повинен оцiнювати зобов'язання з оренди з поступовим зниженням 
(дисконтування) вартостi орендних платежiв, якi потрiбно сплатити в перiод дiї договору. 
До витрат перiоду потраплятимуть витрати на амортизацiю базового активу i фiнансовi витрати 
на залишок зобов'язання з оренди. 
Витрати на капiтальнi ремонти можна зараховувати до балансової вартостi активу з права 
користування або облiковувати окремо. 
Сума зобов'язання по орендi визнається шляхом дисконтування майбутнiх платежiв з 
використанням вiдсоткової ставки, закладеної в договорi оренди. У випадку, якщо така ставка 
вiдсутня, Компанiя застосовує ставку залучення додаткових позикових коштiв на дату 
розрахунку.  
Договiр може передбачати iндексацiю на iндекс iнфляцiї чи iнший показник, що має бути 
врахований при обчисленнi поточної вартостi орендних зобов'язань на кожну звiтну дату.  
Зобов'язання з оренди облiковується на рахунку 61 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими 
зобов'язаннями" у частинi зобов'язань термiном до 12 мiсяцiв, на рахунку 53 "Довгостроковi 
зобов'язання з оренди" у частинi зобов'язань термiном бiльше 12 мiсяцiв. 
Пiсля початку оренди орендар оцiнює зобов'язання з оренди:  
а) збiльшуючи балансову вартiсть на вiдсотковi витрати за фiнансовим орендним 
зобов'язанням;  
б) зменшуючи балансову вартiсть на суми здiйснених орендних платежiв; та 
в) переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або 
модифiкацiї оренди, або з метою перегляду фiксованих платежiв. 
Переоцiнка вартостi права з користування об'єктом оренди та орендного зобов'язання 
вiдбувається при змiнi умов договору, а саме збiльшення суми орендної плати (в тому числi 
внаслiдок iндексацiї) та/або термiну дiї договору оренди, змiна (збiльшення/зменшення) 
предмету оренди, змiна порядку розрахункiв, проведення полiпшень тощо.? 
4 Стислий виклад принципiв облiкової полiтики (продовження) 
Модифiкацiя договору оренди облiковується як окрема оренда, якщо виконуються такi обидвi 
умови: 
1) модифiкацiя розширює сферу дiї оренди, додаючи право на використання одного або 
бiльшої кiлькостi базових активiв; та 
2) компенсацiя за оренду зростає на суму, зiставну з окремо взятою цiною розширення 
сфери дiї оренди, та вiдповiдними коригуваннями такої окремо взятої цiни з метою 
вiдображення обставин конкретного договору. 
Облiк та визнання у фiнансовiй звiтностi орендних операцiй, активiв i зобов'язань має 
проводитись з урахуванням додаткових угод та юридичних фактiв, що впливають на права i 
обов'язки сторiн договору. 
В iншому випадку модифiкацiї (змiн) договору оренди яка не спричиняє у орендаря виникнення 
обов'язку облiку договору оренди як окремого договору, орендар повинен здiйснити переоцiнку 
зобов'язань за орендою. 
5 Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики 
Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у 
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань у наступному фiнансовому 
роцi. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших 
факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються 
обгрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, 
керiвництво також використовує певнi судження. Судження, якi найбiльше впливають на суми, 



визнанi у фiнансових звiтах, i оцiнки, якi можуть призвести до значних коректувань балансової 
вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 
Резерв на покриття збиткiв i витрати на врегулювання збиткiв. У вiдповiдностi з дiючими 
законодавчими i нормативними актами, якi регулюють страхову дiяльнiсть, а також МСФЗ, 
Компанiя зобов'язана створювати резерви на покриття збиткiв та резерви витрат на 
врегулювання збиткiв, що виникають в результатi дiяльностi Компанiї по загальному 
страхуванню. Цi резерви являють собою очiкуванi остаточнi витрати на виплату вiдшкодувань 
по страхових подiях, якi настали до закiнчення звiтного перiоду, але якi все ще залишаються 
невиплаченими за станом на кiнець звiтного перiоду. Компанiя створює резерви за видами 
страхування. Резерви на покриття збиткiв вiдносяться до двох категорiй: резерви 
неврегульованих вимог i резерви збиткiв понесених, але ще не заявлених. 
Компанiя створює резерви на покриття заявлених збиткiв на основi оцiночних майбутнiх виплат 
для покриття заявлених збиткiв по загальнiй страховiй дiяльностi. Оцiночнi розрахунки 
Компанiї заснованi на фактах, якi є наявними у момент резервування. При створеннi цих 
резервiв дисконтування не проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на 
остаточне врегулювання невиконаних вимог. При визначеннi суми резервiв Компанiя враховує 
попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв, iснуючi суми невиплачених 
вiдшкодувань i види страхового покриття. Протягом перiоду мiж датою повiдомлення про 
настання страхової подiї i датою остаточної виплати вiдшкодування можуть вiдбуватися змiни 
обставин, якi можуть призвести до змiни суми створених резервiв. Вiдповiдно, Компанiя 
регулярно переглядає та переоцiнює суми вiдшкодувань i резервiв. Суми, якi остаточно 
виплачуються на покриття збиткiв та витрат на врегулювання збиткiв, можуть iстотно 
вiдрiзнятися вiд сум первiсно створених резервiв. 
При створеннi резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування Компанiєю не 
проводиться. При цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на покриття збиткiв по страхових 
подiях, якi вже настали, але про якi ще не було заявлено. Цi резерви створюються для 
вiдображення оцiночних витрат, необхiдних для остаточної виплати вiдшкодувань на покриття 
цих збиткiв. Оскiльки цi збитки ще не  заявленi,  Компанiя  використовує  iсторичну  
iнформацiю  та  статистичнi  моделi  за  напрямками дiяльностi, видами i сумами страхового 
покриття для розрахунку резервiв збиткiв понесених, але ще не заявлених. При оцiнцi резервiв 
збиткiв понесених, але ще не заявлених Компанiя також використовує данi про тенденцiї 
заявлених збиткiв, суттєвостi сум збиткiв, збiльшення ризику, а також враховує iншi фактори. 
Компанiя переглядає оцiнку цих резервiв пiсля отримання додаткової iнформацiї та фактичних 
повiдомлень про виникнення збиткiв. При створеннi резервiв Компанiї важливим аспектом є 
час, необхiдний для отримання повiдомлення про настання страхової подiї та виплати 
вiдповiдного вiдшкодування. Повiдомлення по короткострокових страхових зобов'язаннях по 
вiдшкодуванню збиткiв, наприклад, тих, якi виникають в результатi страхування майна, 
зазвичай надходять вiдразу пiсля настання страхової подiї. Вiдповiднi вiдшкодування, як 
правило, виплачуються протягом кiлькох мiсяцiв з моменту повiдомлення про настання 
страхового випадку. У Компанiї вiдсутнi значнi довгостроковi напрямки дiяльностi. 
5     Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики (продовження) 
Аналiз чутливостi резерву на покриття збиткiв надано у Примiтцi 13. 
Можливостi подовження та припинення договорiв оренди. Можливостi подовження та 
припинення договорiв передбаченi у низцi договорiв оренди Компанiї. Вони використовуються 
для забезпечення максимальної операцiйної гнучкостi при управлiннi активами, якi Компанiя 
використовує у своїй дiяльностi. 
При визначеннi строку оренди керiвництво враховує усi факти та обставини, якi створюють 
економiчнi стимули для використання можливостi подовження договору чи вiдмови вiд 
можливостi його припинення. Опцiони на подовження (або перiоди часу пiсля строку, 
визначеного умовами опцiонiв на припинення оренди) включаються до строку оренди тiльки у 
тому випадку, якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що договiр буде подовжено (або не буде 



припинено). 
Для оренди офiсних примiщень та паркувальних мiсць, як правило, найбiльш значущими є такi 
фактори:  
" У Компанiї, як правило, є достатня впевненiсть у тому, що вона подовжить (або не 
припинить) оренду, якщо для припинення (чи вiдмови вiд подовження) договору оренди 
встановленi значнi штрафи. 
" У Компанiї, як правило, є достатня впевненiсть у тому, що вона подовжить (або не 
припинить) оренду, якщо будь-якi капiталiзованi витрати на покращення орендованого активу, 
як очiкується, матимуть iстотну лiквiдацiйну вартiсть.  
" В iнших випадках Компанiя розглядає iншi фактори, у тому числi тривалiсть оренди у 
минулих перiодах, а також витрати i порушення у звичайному порядку дiяльностi, якi будуть 
необхiднi для замiни орендованого активу.  
У тих випадках, коли опцiон фактично виконаний (чи не виконаний) або у Компанiї виникає 
зобов'язання виконати (чи не виконати) його, оцiнка строку оренди переглядається. Оцiнка 
наявностi достатньої упевненостi переглядається лише у разi значних подiй або значних змiн в 
обставинах, якi впливають на оцiнку i якi Компанiя може контролювати.   
6 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй 
Змiна МСФЗ 16 "Пiльговi умови оренди у зв'язку з COVID-19" (опублiкована 28 травня 2020 
року i вступила у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї 
дати). Змiна надає орендарям пiльгу у формi факультативного звiльнення вiд оцiнки того, чи є 
пiльгова умова оренди, пов'язана з COVID-19, модифiкацiєю оренди. Орендарi можуть вибрати 
варiант облiку пiльгової умови оренди так, нiби така пiльгова умова не була модифiкацiєю 
оренди.   Це спрощення практичного характеру застосовується тiльки до пiльгових умов 
оренди, якi наданi у зв'язку з пандемiєю COVID-19, i тiльки у разi виконання всiх наступних 
умов: змiна орендних платежiв призводить до перегляду вiдшкодування за оренду таким чином, 
що воно не перевищить суму вiдшкодування за оренду безпосередньо до змiни; будь-яке 
зменшення орендних платежiв впливає лише на платежi до сплати не пiзнiше 30 червня 2021 
року; i вiдсутнiсть суттєвих змiн в iнших умовах оренди.     
Компанiя домовилася з орендодавцями про рiзнi пiльговi умови за орендою нерухомостi. 
Компанiя вирiшила не застосовувати спрощення практичного характеру певних пiльгових умов, 
передбачене змiною МСФЗ 16, а розглядала всi пiльговi умови як модифiкацiї договорiв оренди 
(див. Примiтку 8). 
Наступнi змiненi стандарти набули чинностi з 1 сiчня 2020 року, але не мали суттєвого впливу 
на Компанiю:  
" Змiни Концептуальної основи фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i 
вступили у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 
" Визначення бiзнесу - змiни МСФЗ 3 (опублiкованi 22 жовтня 2018 року i вступили у силу 
для угод придбання з початку рiчного звiтного перiоду, який починається з 1 сiчня 2020 року або 
пiсля цiєї дати). 
" Визначення суттєвостi - змiни МСБО 1 та МСБО 8 (опублiкованi 31 жовтня 2018 року i 
вступили у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 
" Реформа базової процентної ставки - змiни МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (опублiкованi 
26 вересня 2019 року i вступили у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року 
або пiсля цiєї дати).  
? 
7 Новi положення бухгалтерського облiку 
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов'язковими для 
застосування Компанiєю у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2021 року та пiзнiших перiодах. 
Компанiя не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового 
застосування. 
МСФЗ 17 "Договори страхування" (опублiкований 18 травня 2017 року i вступає в силу для 



рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 17 замiнює 
МСФЗ 4, який дозволяв компанiям застосовувати iснуючу практику облiку договорiв 
страхування. Отже, iнвесторам було складно порiвнювати i зiставляти фiнансовi результати в 
iнших вiдносинах аналогiчних страхових компанiй. МСФЗ 17 є єдиним, основаним на 
принципах стандартом облiку всiх видiв договорiв страхування, включаючи договори 
перестрахування, наявнi у страховика. Вiдповiдно до цього стандарту, визнання i оцiнка груп 
договорiв страхування повиннi виконуватися за: (i) приведеною вартiстю майбутнiх грошових 
потокiв (грошовi потоки пiсля виконання договорiв), скоригованою з урахуванням ризику, в якiй 
врахована вся наявна iнформацiя про грошовi потоки пiсля виконання договорiв, яка вiдповiдає 
спостережуванiй ринковiй iнформацiї, плюс (якщо вартiсть є зобов'язанням) чи мiнус (якщо 
вартiсть є активом) (ii) сумою, яка являє собою незароблений прибуток по групi договорiв 
(сервiсна маржа за договорами). Страховики вiдображатимуть прибуток вiд групи договорiв 
страхування за перiод, протягом якого вони надають страхове покриття, i в мiру того, як вони 
звiльняються вiд ризику. Якщо група договорiв є чи стає збитковою, органiзацiя негайно 
вiдображатиме збиток. 
Наразi Компанiя оцiнює вплив нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть. 
Змiни МСФЗ 17 та змiна МСФЗ 4 (опублiкованi 25 червня 2020 року i вступають у силу для 
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Змiни включають 
роз'яснення для полегшення запровадження МСФЗ 17 i спрощення окремих вимог стандарту та 
перехiдних положень. Цi змiни стосуються восьми областей МСФЗ 17 i не передбачають змiни 
основоположних принципiв стандарту. До МСФЗ 17 були внесенi такi змiни:   
" Дата набуття чинностi: Дату набуття чинностi МСФЗ 17 (зi змiнами) вiдкладено на два 
роки. Стандарт має застосовуватися до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 
року або пiсля цiєї дати. Встановлений у МСФЗ 4 строк дiї тимчасового звiльнення вiд 
застосування МСФЗ 9 також перенесено на рiчнi звiтнi перiоди, якi починаються з 1 сiчня 2023 
року або пiсля цiєї дати. 
" Очiкуване вiдшкодування страхових аквiзицiйних грошових потокiв: Органiзацiї повиннi 
вiдносити частину своїх аквiзицiйних витрат на вiдповiднi договори, якi очiкується подовжити, 
та визнавати такi витрати як активи до моменту визнання органiзацiєю подовження договору. 
Органiзацiї повиннi оцiнювати ймовiрнiсть вiдшкодування активу на кожну звiтну дату i 
надавати iнформацiю про конкретний актив у примiтках до фiнансової звiтностi. 
" Маржа за передбаченi договором послуги, що вiдноситься на iнвестицiйнi послуги: Слiд 
iдентифiкувати одиницi покриття з урахуванням обсягу вигод i очiкуваного перiоду страхового 
покриття та iнвестицiйних послуг за договорами зi змiнними платежами та iншими договорами з 
послугами по отриманню iнвестицiйного доходу вiдповiдно до загальної моделi. Витрати, 
пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю, слiд включати як грошовi потоки у межi договору 
страхування у тих випадках, в яких органiзацiя здiйснює таку дiяльнiсть для збiльшення вигод 
вiд страхового покриття для власника страхового полiсу. 
" Утримуванi договори перестрахування - вiдшкодування збиткiв: Коли органiзацiя визнає 
збиток при первiсному визнаннi обтяжливої групи базових договорiв страхування чи при 
додаваннi обтяжливих базових договорiв страхування до групи, органiзацiя повинна 
скоригувати маржу за передбаченi договором послуги вiдповiдної групи утримуваних договорiв 
перестрахування i визнати прибуток за такими договорами перестрахування. Сума збитку, 
вiдшкодованого за утримуваним договором перестрахування, визначається множенням збитку, 
визнаного за базовими договорами страхування, на процент вимог за базовими договорами 
страхування, який органiзацiя очiкує вiдшкодувати за утримуваним договором перестрахування. 
Ця вимога застосовуватиметься тiльки у тому випадку, коли утримуваний договiр 
перестрахування визнається до визнання збитку вiд базового договору страхування або 
одночасно з таким визнанням. 
" Iншi змiни: Iншi змiни включають виключення зi сфери застосування для певних 
договорiв кредитних карт (або аналогiчних договорiв) i для певних кредитних договорiв; 



представлення активiв i зобов'язань за договорами страхування у звiтi про фiнансовий стан у 
портфелях, а не в групах; застосовнiсть варiанту зниження ризику при зниженнi фiнансових 
ризикiв за допомогою утримуваних договорiв перестрахування та непохiдних фiнансових 
iнструментiв за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток; вибiр облiкової полiтики для 
змiни оцiнок, зроблених у попереднiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi, при застосуваннi МСФЗ 
17; включення платежiв i надхо- ? 
7     Новi положення бухгалтерського облiку (продовження) 
джень з податку на прибуток, що вiдносяться на конкретного власника страхового полiсу, за 
умовами договору страхування до грошових потокiв; i вибiркове звiльнення вiд вимог протягом 
перехiдного перiоду та iншi незначнi змiни.  
Наразi Компанiя оцiнює вплив цих змiн на її фiнансову звiтнiсть. 
Наступнi iншi новi положення бухгалтерського облiку, як очiкується, не матимуть суттєвого 
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї пiсля їх прийняття: 
" Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором - 
змiни МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних 
перiодiв, якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати). 
" Класифiкацiя зобов'язань у короткостроковi або довгостроковi - змiни МСБО 1 
(опублiкованi 23 сiчня 2020 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 
сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 
" Класифiкацiя зобов'язань у короткостроковi або довгостроковi - перенесення дати 
набуття чинностi - змiни МСБО 1 (опублiкованi 15 липня 2020 року i вступають у силу для 
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). 
" Виручка, отримана до початку запланованого використання активу, Обтяжливi договори 
- вартiсть виконання договору, Посилання на Концептуальну основу - змiни обмеженої сфери 
застосування до МСБО 16, МСБО 37 та МСФЗ 3, i Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2018-2020 
рокiв - змiни МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСФЗ 16 та МСБО 41 (опублiкованi 14 травня 2020 року i 
вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2022 року або пiсля цiєї дати). 
" Реформа базової процентної ставки (IBOR) - змiни МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 
та МСФЗ 16 - Етап 2 (опублiкованi 27 серпня 2020 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, 
якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати) 
8 Основнi засоби, активи у формi права користування та зобов'язання з оренди 
Основнi засоби Компанiї, що включають офiсну технiку, комп'ютерне обладнання та iншi 
основнi засоби, а також активи у формi права користування включенi у рядок 1010 "Основнi 
засоби" Звiту про фiнансовий стан. Iнформацiя про залишкову вартiсть цих показникiв станом 
на 31 грудня 2020 року та на 1 сiчня 2020 року наведена в таблицi нижче: 
У тисячах українських гривень 31 грудня  
2020 р. 31 грудня 
2019 р. 
    
Основнi засоби  772 801 
Активи у формi права користування 6 165 10 166 
    
Всього за рядком 1010 "Основнi засоби" Звiту про фiнансовий стан 6 937 10 967 
Активи у формi права користування - право Компанiї використовувати орендованi активи 
протягом строку оренди. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя орендує офiснi примiщення та 
паркувальнi мiсця. Договори оренди, як правило, укладаються на встановлений строк вiд 1 до 3 
рокiв.  
До 1 сiчня 2019 року договори оренди основних засобiв класифiкувалися як операцiйна оренда. 
З 1 сiчня 2019 року оренда визнається як актив у формi права користування з вiдображенням 
вiдповiдного зобов'язання, починаючи з дати, на яку орендований актив доступний для 
використання Компанiєю. 



Компанiя визнала такi активи у формi права користування: 
У тисячах українських гривень  Актив у формi права користування офiсним 
примiщенням Актив у формi права користування паркувальними мiсцями Всього 
Балансова вартiсть на 01 сiчня 2019 р.  3 939 226 4 165 
      
Результат модифiкацiї договору оренди  9 163 522 9 685 
Амортизацiйнi вiдрахування   (3 497) (187) (3 684) 
      
Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р.  9 605 561 10 166 
      
Результат модифiкацiї договору оренди   (643) - (643) 
Амортизацiйнi вiдрахування   (3 176) (182) (3 358) 
      
Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 р.  5 786 379 6 165 
? 
8 Основнi засоби, активи у формi права користування та зобов'язання з оренди  
(продовження) 
Витрати на амортизацiю, включенi до адмiнiстративних витрат у 2020 роцi, склали 3 358 тисяч 
гривень. 
Компанiя визнала такi зобов'язання з оренди: 
У тисячах українських гривень 31 грудня  
2020 р. 31 грудня 
2019 р. 
Короткостроковi зобов'язання з оренди  3 865 3 508 
Довгостроковi зобов'язання з оренди  3 855 6 211 
Всього зобов'язань з оренди 7 720 9 719 
Процентнi витрати, включенi до фiнансових витрат у 2020 роцi, склали 805 тисяч гривень. 
Витрати, якi стосуються короткострокової оренди та оренди активiв з низькою вартiстю, якi не 
вiдображенi у складi витрат з оренди, вiдсутнi. 
Загальна сума грошових платежiв за орендою у 2020 роцi склала 3 712 тисяч гривень. 
Договори оренди не передбачають жодних ковенантiв, окрiм забезпечення виконання 
зобов'язань за орендованими активами, якi належать орендодавцю. 
У таблицi нижче представлено аналiз зобов'язань за фiнансовою дiяльнiстю та змiн у сумi 
зобов'язань за фiнансовою дiяльнiстю Компанiї за кожен представлений у звiтностi перiод. 
Статтi таких зобов'язань - це статтi, представленi у звiтi про рух грошових коштiв у складi 
грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi. 
У тисячах українських гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Зобов'язання з оренди на початок перiоду 9 719 4 165 
   
Грошовi потоки (3 712) (3 966) 
Нарахованi проценти 805 551 
Переоцiнка зобов'язань з оренди, пов'язана з модифiкацiєю оренди та змiною iнших умов (704)
 9 386 
Курсовi рiзницi 1 612 (417) 
   
Зобов'язання з оренди на кiнець перiоду 7 720 9 719 
У таблицi далi показанi зобов'язання з оренди станом на 31 грудня 2020 року за строком 
погашення, що залишився (поточний договiр оренди дiйсний до 31 сiчня 2023 року). Суми у 
таблицi - це недисконтованi грошовi потоки за угодами (до вирахування майбутнiх фiнансових 
витрат). Цi недисконтованi грошовi потоки вiдрiзняються вiд сум, вiдображених у звiтi про 
фiнансовий стан, оскiльки суми у звiтi про фiнансовий стан базуються на дисконтованих 



грошових потоках.  
Якщо сума, що пiдлягає виплатi, не є фiксованою, сума в таблицi визначається виходячи з умов, 
iснуючих станом на кiнець звiтного перiоду. Валютнi виплати перераховуються iз 
використанням обмiнного курсу спот станом на кiнець звiтного перiоду. 
У тисячах гривень 31 грудня  
2020 р. 31 грудня 
2019 р. 
   
До запитання та до 1 мiсяця 309 338 
Вiд 1 до 3 мiсяцiв 621 673 
Вiд 3 до 12 мiсяцiв 3 267 2 751 
Бiльше 12 4 727 7 642 
   
Всього майбутнiх платежiв 8 924 11 404 
Аналiз зобов'язання з оренди за валютами поданий у Примiтцi 19. 
9 Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року вся сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв 
розмiщена в банках з рейтингом uaA та вище (за оцiнками рейтингових агентств Fitch, Moody's, 
"Кредит-Рейтинг" або "Експерт Рейтинг"). 
Грошовi кошти та їх еквiваленти не мають забезпечення.? 
9 Грошовi кошти та їх еквiваленти (продовження) 
Станом на 31 грудня 2020 рокiв Компанiя тримала грошовi кошти у 6 банках-контрагентах  iз 
загальною сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв у кожному банку вiд 5 000 тисяч гривень 
та вище (31 грудня 2019 року - у 6 банках-контрагентах iз загальною сумою грошових коштiв та 
їх еквiвалентiв у кожному банку вiд 1 004 тисяч гривень та вище). Сукупна сума усiх цих 
залишкiв станом на 31 грудня 2020 року складала 119 946 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року 
- 97 856 тисяч гривень), або 100% (31 грудня 2019 року - 98,98%) грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв.  
Iнформацiю про залишки щодо операцiй iз пов'язаними сторонами надано в Примiтцi 23. 
На 31 грудня 2020 року та 2019 року депозити зi строком розмiщення бiльше трьох мiсяцiв були 
вiдсутнi. 
Нарахованi доходи за вiдсотками по депозитним та поточним рахункам за 2020 рiк склали 7 390 
тисяч гривень (2019 рiк - 12 742 тисячi гривень) та вiдображенi в статтi 2220 "Iншi фiнансовi 
доходи" Звiту про фiнансовi результати. Зниження суми нарахованих доходiв за вiдсотками 
пов'язане зi значним зниженням депозитних ставок, незважаючи на збiльшення суми 
iнвестицiйних активiв. 
Аналiз грошових коштiв та їх еквiвалентiв за валютами поданий у Примiтцi 19. 
10 Iншi поточнi зобов'язання i забезпечення 
Iншi поточнi зобов'язання i забезпечення наведенi в роздiлi III Пасиву балансу складаються з 
наступних компонентiв (за виключенням Короткострокових зобов'язань з оренди, зазначених в 
Примiтцi 8 та Кредиторської заборгованостi з податку на прибуток, iнформацiю про яку подано 
в Примiтцi 18): 
У тисячах українських гривень 31 грудня  
2020 р. 31 грудня  
2019 р. 
   
Поточнi фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за амортизованою вартiстю:   
Комiсiйнi винагороди агентам до виплати  3 623   5 380  
Кредиторська заборгованiсть за IТ послуги та розробку та права на користування ПЗ 2 616
 603 
Додаткова комiсiйна винагорода агентам до виплати  1 542   3 216  



Кредиторська заборгованiсть за консультацiйнi послуги 1 270 44 
Кредиторська заборгованiсть за аудиторськi послуги  405   405  
Кредиторська заборгованiсть перед перестраховиком  -   311  
Iнша кредиторська заборгованiсть 1 022   897  
   
Всього iнших поточних фiнансових зобов'язань 10 478 10 856 
   
Поточнi нефiнансовi зобов'язання:   
Забезпечення вiдпусток персоналу 1 099 557 
Забезпечення премiй персоналу 962 1 047 
Кредиторська заборгованiсть з податку на додану вартiсть 155 - 
   
Всього iнших поточних нефiнансових зобов'язань 2 216 1 604 
Всього iнших фiнансових та нефiнансових зобов'язань 12 694 12 460 
Iнформацiю щодо залишкiв за операцiями з пов'язаними сторонами подано в Примiтцi 24. 
У 2019-2020 роках у сумi забезпечень вiдбулися наступнi змiни:  
У тисячах українських гривень Забезпечення премiй персоналу Забезпечення вiдпусток 
персоналу Всього 
Балансова вартiсть на 1 сiчня 2019 р. 1 225 385 1 610 
    
Збiльшення резерву, вiднесенi на прибуток чи збиток 1 047 449 1 496 
Використання резерву (1 225) (277) (1 502) 
    
Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 1 047 557 1 604 
    
Збiльшення резерву, вiднесенi на прибуток чи збиток 961 833 1 794 
Використання резерву (1 047) (291) (1 338) 
    
Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 р. 961 1 099 2 060 
Керiвництво очiкує, що сума забезпечень станом на 31 грудня 2020 року буде використана 
протягом 2021 року.? 
11 Страховi резерви та частка перестраховика у страхових резервах 
У тисячах українських гривень  31 грудня  
2020 р. 31 грудня  
2019 р. 
Загальнi суми    
Резерв незароблених премiй   75 891 72 162 
Резерв на покриття збиткiв  4 236 5 154 
Всього страхових резервiв, загальна сума  80 127 77 316 
Частка перестраховика    
Резерв незароблених премiй   (895) (783) 
Резерв на покриття збиткiв  (1 575) (1 817) 
Всього частка перестраховика у страхових резервах  (2 470) (2 600) 
Чистi суми    
Резерв незароблених премiй   74 996 71 379 
Резерв на покриття збиткiв  2 661 3 337 
Всього страхових резервiв, чиста сума  77 657 74 716 
У сумах страхових резервiв вiдбулись наступнi змiни: 
 2020 рiк 2019 рiк 
У тисячах українських гривень Загальнi суми Частка перестра-ховика Чистi суми
 Загальнi суми Частка перестра-ховика Чистi 



суми 
Резерв незароблених премiй на 1 сiчня  72 162 (783) 71 379 49 395 (614) 48 781 
Страховi премiї отриманi 70 634 (1 675) 68 959 86 966 (1 500) 85 466 
Премiї заробленi (66 905) 1 563 (65 342) (64 199) 1 331 (62 868) 
Резерв незароблених премiй на 31 грудня 75 891 (895) 74 996 72 162 (783) 71 379 
Резерв на покриття збиткiв на 1 сiчня 5 154 (1 817) 3 337 5 217 (1 575) 3 642 
Понесенi збитки на страховi виплати 4 220 (185) 4 035 3 036 (484) 2 552 
Збитки виплаченi (5 138) 427 (4 711) (3 099) 242 (2 857) 
Резерв на покриття збиткiв на 31 грудня 4 236 (1 575) 2 661 5 154 (1 817) 3 337 
Всього страхових резервiв на 1 сiчня  77 316 (2 600) 74 716 54 612 (2 189) 52 423 
Збiльшення/(зменшення) за перiод  2 811 130 2 941 22 704 (411) 22 293 
Всього страхових резервiв на 31 грудня  80 127 (2 470) 77 657 77 316 (2 600) 74 716 
Резерв незароблених премiй станом на 31 грудня 2020 року становить 75 891 тисячу гривень (31 
грудня 2019 року - 72 162 тисячi гривень). 
Усi страховi резерви є поточними зобов'язаннями, крiм частини резерву незароблених страхових 
премiй у розмiрi 66 446 тисяч гривень станом на 31 грудня 2020 року (31 грудня 2019 року - 59 
281 тисяча гривень), яка є довгостроковою. 
12 Зареєстрований капiтал, емiсiйний дохiд та виплата дивiдендiв 
В груднi 2019 року акцiонери Компанiї прийняли рiшення про збiльшення власного капiталу 
Компанiї шляхом додаткової емiсiї простих iменних акцiй Компанiї. Протягом звiтного перiоду 
проводилася додаткова емiсiя акцiй Компанiї в кiлькостi 8 258 570 акцiй. 26 лютого 2020 року 
вiд акцiонера БНП Парiба Кардiф (Францiя) було отримало суму 40 963 тисячi гривень в 
рахунок оплати додаткової емiсiї 8 258 570 акцiй за ринковою цiною 4,96 гривень за акцiю. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 6/1/2020 видане Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку 03 серпня 2020 року. 
Номiнальна зареєстрована сума випущеного зареєстрованого (пайового) капiталу Компанiї на 31 
грудня 2020 року складає 20 995 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 року - 12 736 тисяч гривень). 
? 
12     Зареєстрований капiтал, емiсiйний дохiд та виплата дивiдендiв (продовження) 
У тисячах українських гривень, 
крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть випущених акцiй Простi 
акцiї  Емiсiйний дохiд Всього 
На 31 грудня 2020 р. 20 994 670 20 995 68 175 89 170 
На 31 грудня 2019 р. 12 736 100 12 736 35 471 48 207 
З урахуванням додаткової емiсiї простих iменних акцiй, здiйсненої в 2020 роцi, загальна 
кiлькiсть затверджених до випуску простих акцiї Компанiї складає 20 994 670 акцiй (на 31 
грудня 2019 року - 12 736 100 акцiй) номiнальною вартiстю 1 гривня за акцiю (на 31 грудня 2019 
року - 1 гривня за акцiю). 
Всi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi грошовими коштами. Кожна проста акцiя має один 
голос при голосуваннi. 
Нижче подано iнформацiю про акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2020 року: 
У тисячах українських гривень, 
крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру Частка володiння, %  Номiнальна 
вартiсть 
Акцiонер    
BNP Paribas Cardif 20 994 666 99,99998 20 995  
Cardif Assurance Vie 2 0,00001 0,002 
Cardif-Assurances Risques Divers 2 0,00001 0,002 
    
Всього зареєстрованого капiталу  20 994 670 100 20 995 
Для порiвняння нижче подано iнформацiю про акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2019 



року: 
У тисячах українських гривень, 
крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру Частка володiння, %  Номiнальна 
вартiсть 
Акцiонер    
BNP Paribas Cardif 12 736 096 99,9999686 12 736  
Cardif Assurance Vie 2 0,0000157 0,002 
Cardif-Assurances Risques Divers 2 0,0000157 0,002 
    
Всього зареєстрованого капiталу  12 736 100 100 12 736 
Загальнi збори акцiонерiв Компанiї 15 червня 2020 року прийняли рiшення про виплату 
дивiдендiв з нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2019 року у сумi 10 826 тисяч 
гривень. Виплата дивiдендiв акцiонерам здiйснена в грошовiй формi 27 серпня 2020 року. У 
2019 роцi Компанiя не оголошувала та не сплачувала дивiдендiв.  
13 Оцiнка договорiв страхування 
Методи, використанi при прийняттi рiшень про припущення. Страховим резервам i, зокрема, 
резервам за договорами страхування вiд нещасних випадкiв, характернi численнi страховi 
ризики. Найбiльш iстотнi ризики Компанiї пов'язанi зi страховими вiдшкодуваннями, якi 
виплачуються за договорами страхування вiд нещасних випадкiв, страхування здоров'я на 
випадок хвороби та страхування фiнансових ризикiв. Цi ризики детально розглядаються в цiй 
примiтцi. Географiчна концентрацiя цих ризикiв спостерiгається в Українi. 
Для оцiнки зобов'язань щодо виплати вiдшкодувань Компанiя використовує припущення, 
заснованi на власнiй аналiтицi. Аналiтичнi данi Компанiї надходять переважно з її 
щоквартальних звiтiв про виплату страхових вiдшкодувань. 
Компанiя застосовує метод Борнхуеттера-Фергюсона для оцiнки резерву збиткiв, якi виникли, 
але не заявленi, за договорами страхування майна, страхування фiнансових ризикiв, страхування 
вiд нещасних випадкiв та страхування здоров'я на випадок хвороби та метод фiксованого 
вiдсотка вiд зароблених страхових премiй для договорiв страхування вантажiв та багажу 
(вантажобагажу).  
? 
13 Оцiнка договорiв страхування (продовження) 
Метод Борнхуеттера-Фергюсона - це комбiнацiя порiвняльних або ринкових оцiнок з оцiнками, 
заснованими на реальному досвiдi виплат страхових вiдшкодувань. Перша оцiнка грунтується 
на оцiнцi ризику, пов'язаного зi страховими премiями. Друга оцiнка грунтується на виплачених 
страхових вiдшкодуваннях або понесених збитках в результатi виплати страхових вiдшкодувань 
до теперiшнього часу. Результати двох оцiнок об'єднуються з використанням формули, яка 
надає бiльше ваги оцiнцi, що грунтується на фактичному досвiдi виплат з плином часу. Цей 
метод використовувався при вiдсутностi надiйних даних про розвиток збитковостi в минулому, 
якi могли б використовуватися при складаннi прогнозiв (данi про останнi роки виникнення 
страхового випадку i нових напрямках дiяльностi). 
Метод фiксованого вiдсотка полягає у визначеннi резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi, 
методом фiксованого вiдсотка у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї за чотири 
квартали, якi передують звiтнiй датi.  
Резерв на неврегульованi вимоги створюється на основi заявлених вимог. 
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв. Частка добровiльного страхування вiд 
нещасних випадкiв становить 28% страхового портфеля Компанiї, виходячи з суми чистих 
премiй, зароблених у 2020 роцi (2019 рiк: 25%). Компанiя забезпечує страхове покриття вiд 
нещасних випадкiв фiзичних осiб. 
Нижче у таблицi представлена iнформацiя про розвиток збитковостi за добровiльним 
страхуванням вiд нещасних випадкiв, яке здiйснює Компанiя. У таблицi показанi змiни витрат 
на врегулювання страхових вимог протягом одного, двох i т.д. кварталiв пiсля настання 



страхового випадку. Коефiцiєнти в таблицi являють собою спiввiдношення мiж загальною 
сумою кумулятивних страхових збиткiв, заявлених протягом вiдрiзка часу до кiнця наступного 
перiоду розвитку збитковостi, i загальною сумою кумулятивних страхових вiдшкодувань, 
заявлених до кiнця поточного перiоду розвитку збитковостi. 
Розвиток збитковостi за валовою сумою заявлених страхових вiдшкодувань 
Перiод настання страхового випадку Перiод розвитку збиткiв 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 
1 кв. 2017 р. 1.69 1.02 1.00 1.00 1.00 1.23 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
 1.00 1.00 1.00   
2 кв. 2017 р. 2.72 2.04 1.00 1.00 1.26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
 1.00 1.00    
3 кв. 2017 р. 1.63 1.00 1.00 1.31 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
 1.00     
4 кв. 2017 р. 1.87 1.00 1.61 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      
1 кв. 2018 р. 1.76 1.69 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
     
2 кв. 2018 р. 2.36 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
     
3 кв. 2018 р. 1.54 1.22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.00    
     
4 кв. 2018 р. 4.09 1.26 1.00 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00     
     
1 кв. 2019 р. 1.24 1.08 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00      
     
2 кв. 2019 р. 1.46 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       
     
3 кв. 2019 р. 1.56 1.05 1.00 1.01 1.00        
     
4 кв. 2019 р. 1.20 1.00 1.00 1.00         
     
1 кв. 2020 р. 2.22 1.05 1.00          
     
2 кв. 2020 р. 1.60 1.07           
     
3 кв. 2020 р. 1.59            
     
4 кв. 2020 р.             
     
Представлена iнформацiя свiдчить про те, що добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 
не є напрямом дiяльностi з тривалим термiном заявлення збиткiв. 
Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби. Частка добровiльного страхування 
здоров'я на випадок хвороби становить 41% страхового портфеля Компанiї, виходячи з суми 
чистих премiй, зароблених у 2020 роцi (2019 рiк: 44%). Компанiя забезпечує страхове покриття 
фiзичних осiб. 
Нижче у таблицi представлена iнформацiя про розвиток збитковостi за добровiльним 
страхуванням здоров'я на випадок хвороби, яке здiйснює Компанiя. У таблицi показанi змiни 
витрат на врегулювання страхових вимог протягом одного, двох i т.д. кварталiв пiсля настання 
страхового випадку. Коефiцiєнти в таблицi являють собою спiввiдношення мiж загальною 
сумою кумулятивних страхових збиткiв, заявлених протягом вiдрiзка часу до кiнця наступного 



перiоду розвитку збитковостi, i загальною сумою кумулятивних страхових вiдшкодувань, 
заявлених до кiнця поточного перiоду розвитку збитковостi. 
? 
13 Оцiнка договорiв страхування (продовження) 
Розвиток збитковостi за валовою сумою заявлених страхових вiдшкодувань 
Перiод настання страхового випадку Перiод розвитку збиткiв 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 
1 кв. 2017 р. 9.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01 1.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
 1.00 1.00 1.00   
2 кв. 2017 р. 6.12 1.07 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
 1.00 1.00    
3 кв. 2017 р. 1.35 1.08 1.00 1.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
 1.00     
4 кв. 2017 р. 2.65 1.01 1.08 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      
1 кв. 2018 р. 1.45 1.07 1.00 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
     
2 кв. 2018 р. 1.77 1.05 1.00 1.00 1.42 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
     
3 кв. 2018 р. 1.47 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
     
4 кв. 2018 р. 1.65 1.00 1.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     
     
1 кв. 2019 р. 1.28 1.05 1.00 1.07 1.00 1.00 1.00      
     
2 кв. 2019 р. 1.59 1.31 1.02 1.00 1.01 1.00       
     
3 кв. 2019 р. 1.32 1.06 1.00 1.00 1.00        
     
4 кв. 2019 р. 1.43 1.01 1.01 1.00         
     
1 кв. 2020 р. 2.22 1.07 1.00          
     
2 кв. 2020 р. 1.75 1.28           
     
3 кв. 2020 р. 6.48            
     
4 кв. 2020 р.             
     
 
Представлена iнформацiя свiдчить про те, що добровiльне страхування здоров`я на випадок 
хвороби не є напрямом дiяльностi з тривалим термiном заявлення збиткiв. 
Добровiльне страхування фiнансових ризикiв. Частка добровiльного страхування фiнансових 
ризикiв становить 21% страхового портфеля Компанiї, виходячи з суми чистих премiй, 
зароблених у 2020 роцi (2019 рiк: 22%). Компанiя забезпечує страхове покриття фiзичних осiб.  
Нижче у таблицi представлена iнформацiя про розвиток збитковостi за добровiльним 
страхуванням фiнансових ризикiв, яке здiйснює Компанiя. У таблицi показанi змiни витрат на 
врегулювання страхових вимог протягом одного, двох i т.д. кварталiв пiсля настання страхового 
випадку. Коефiцiєнти в таблицi являють собою спiввiдношення мiж загальною сумою 
кумулятивних страхових збиткiв, заявлених протягом вiдрiзка часу до кiнця наступного перiоду 



розвитку збитковостi, i загальною сумою кумулятивних страхових вiдшкодувань, заявлених до 
кiнця поточного перiоду розвитку збитковостi. 
Розвиток збитковостi за валовою сумою заявлених страхових вiдшкодувань 
Перiод настання страхового випадку Перiод розвитку збиткiв 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 
1 кв. 2017 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 1.00   
2 кв. 2017 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    
3 кв. 2017 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     
4 кв. 2017 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. 2018 р. 2.12 1.00 1.00 1.13 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
     
2 кв. 2018 р. 1.03 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
     
3 кв. 2018 р. 13.37 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00    
     
4 кв. 2018 р. 2.56 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00     
     
1 кв. 2019 р. 3.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00      
     
2 кв. 2019 р. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00       
     
3 кв. 2019 р. 1.82 1.00 1.00 1.00 1.00        
     
4 кв. 2019 р. 1.05 1.00 1.00 1.00         
     
1 кв. 2020 р. 1.85 1.11 1.01          
     
2 кв. 2020 р. 1.09 1.00           
     
3 кв. 2020 р. 1.23            
     
4 кв. 2020 р.             
     
 
? 
13 Оцiнка договорiв страхування (продовження) 
Представлена iнформацiя свiдчить про те, що добровiльне страхування фiнансових ризикiв не є 
напрямом дiяльностi з тривалим термiном заявлення збиткiв. 
Аналiз залежностi резерву збиткiв вiд використаних припущень. Для оцiнки залежностi валових 
збиткiв понесених, але ще не заявлених станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року, були 
використанi наступнi припущення: 
? Збiльшення приростiв факторiв розвитку на 15%, що вiдповiдає збiльшенню середнього 
перiоду мiж датою настання страхового випадку i датою заяви на 5% (для методу 
Борнхуеттера-Фергюсона); 
? Збiльшення коефiцiєнту збитковостi на 10%, для того щоб оцiнити ефекти iнфляцiї та 
можливого зростання кiлькостi страхових збиткiв. 



Компанiя не проводить аналiз залежностi частки перестраховикiв у резервi збиткiв понесених, 
але ще не заявлених, вiд використаних припущень через його неiстотнiсть.  
Нижче в таблицi представленi результати аналiзу залежно вiд використаних припущень резерву 
збиткiв понесених, але ще не заявлених на 31 грудня 2020 року за напрямками дiяльностi: 
Напрям дiяльностi 
 
У тисячах українських гривень Базовий сценарiй Збiльшення приростiв факторiв розвитку 
на 15% Збiльшення коефiцiєнту збитковостi на 10% 
Страхування вiд нещасних випадкiв 563 623 11% 620 10% 
Страхування здоров`я на випадок хвороби 1 020 1 093 7% 1 122 10% 
Страхування майна (крiм п. 5-9) 174 192 10% 191 10% 
Страхування фiнансових ризикiв 208 232 12% 229 10% 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 32 32 0% 32 0% 
Всього резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених 1 997 2 172 9% 2 194 10% 
 
Нижче в таблицi представленi результати аналiзу залежно вiд використаних припущень резерву 
збиткiв понесених, але ще не заявлених на 31 грудня 2019 року за напрямками дiяльностi: 
Напрям дiяльностi 
 
У тисячах українських гривень Базовий сценарiй Збiльшення приростiв факторiв розвитку 
на 15% Збiльшення коефiцiєнту збитковостi на 10% 
Страхування вiд нещасних випадкiв 656 722 10% 721 10% 
Страхування здоров'я на випадок хвороби 243 261 7% 267 10% 
Страхування майна (крiм п. 5-9) 162 178 10% 178 10% 
Страхування фiнансових ризикiв 181 202 12% 199 10% 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 20 20 0% 20 0% 
Всього резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених 1 262 1 383 10% 1 385 10% 
 
 
? 
14 Аналiз страхових премiй, виплат та аквiзицiйних витрат 
Аналiз страхових премiй та виплат за видами страхової дiяльностi за 2020 рiк подано нижче (1 - 
Cтрахування вiд нещасних випадкiв, 2 - Cтрахування здоров'я на випадок хвороби, 3 - 
Страхування фiнансових ризикiв, 4 - Страхування майна, 5 - Страхування вантажiв та багажу): 
У тисячах українських гривень     1    2    3   4 5 Всього 
Премiї пiдписанi, валова сума 18 666 32 236 13 481 5 926 325 70 634 
Змiна у резервi незароблених премiй, загальна сума  (25) (4 155) 186 275 (10) (3 
729) 
Премiї заробленi, загальна сума 18 641 28 081 13 667 6 201 315 66 905 
Премiї, переданi у перестрахування (363) (1 312) - - - (1 675) 
Змiна частки перестраховика у резервi незароблених премiй  19 94  - - -
 113  
Чистi заробленi страховi премiї 18 297 26 863 13 667 6 201 315 65 343 
Страховi вiдшкодування виплаченi, загальна сума (641) (3 844) (638) (15) - (5 
138) 
Страховi вiдшкодування, отриманi вiд перестраховикiв 40 387 - - - 427 
Дохiд вiд реалiзацiї права регресної вимоги - - 2 - - 2 
Чистi збитки виплаченi (601) (3 457) (636) (15) - (4 709) 
Змiни в резервi на покриття збиткiв, загальна сума  577 415 (65) 2 (12) 917 
Змiни в резервi на покриття збиткiв, частка перестраховика  (67) (175) - - -
 (242) 



Змiна у резервi на покриття збиткiв, чиста сума 510 240 (65) 2 (12) 675 
Чиста сума понесених збиткiв за страховими вiдшкодуваннями (91) (3 217) (701) (13)
 (12) (4 034) 
Понесенi аквiзицiйнi витрати (13 630) (24 503) (7 981) (3 746) (208) (50 068) 
Змiна у сумi вiдстрочених аквiзицiйних витрат 378 4 117 (69) (113) 9 4 322  
Аквiзицiйнi витрати (13 252) (20 386) (8 050) (3 859) (199) (45 746) 
Чистий результат вiд страхової дiяльностi до вираху-вання операцiйних витрат на страхову 
дiяльнiсть 4 954 3 260 4 916 2 329 104 15 563 
 
Аналiз страхових премiй та виплат за видами страхової дiяльностi за 2019 рiк подано нижче (1 - 
Cтрахування вiд нещасних випадкiв, 2 - Cтрахування здоров'я на випадок хвороби, 3 - 
Страхування фiнансових ризикiв, 4 - Страхування майна, 5 - Страхування вантажiв та багажу): 
У тисячах українських гривень      1      2      3      4  5 Всього 
Премiї пiдписанi, валова сума 22 247 45 964 12 650 5 857 248 86 966 
Змiна у резервi незароблених премiй, загальна сума  (6 318) (17 104) 732 (26) (51)
 (22 767) 
Премiї заробленi, загальна сума 15 929 28 860 13 382 5 831 197 64 199 
Премiї, переданi у перестрахування (337) (1 163 ) - - - (1 500) 
Змiна частки перестраховика у резервi незароблених премiй  37 132  - - -
 169  
Чистi заробленi страховi премiї 15 629 27 829 13 382 5 831 197 62 868 
Страховi вiдшкодування виплаченi, загальна сума (971) (1 655) (401) (49) (23) (3 
099) 
Страховi вiдшкодування, отриманi вiд перестраховикiв - 279 - - - 279 
Дохiд вiд реалiзацiї права регресної вимоги - - 86 - - 86 
Чистi збитки виплаченi (971) (1 376) (315) (49) (23) (2 734) 
Змiни в резервi на покриття збиткiв, загальна сума  (308) (898) 1 354 (92) 7 63 
Змiни в резервi на покриття збиткiв, частка перестраховика  67 175 - - -
 242 
Змiна у резервi на покриття збиткiв, чиста сума (241) (723) 1 354 (92) 7 305 
Чиста сума понесених збиткiв за страховими вiдшкодуваннями (1 212) (2 099) 1039 (141)
 (16) (2 429) 
Понесенi аквiзицiйнi витрати (14 566) (32 143) (8 068) (3 432) (143) (58 352) 
Змiна у сумi вiдстрочених аквiзицiйних витрат 4 530 12 899 (254) 31 36 17 242  
Аквiзицiйнi витрати (10 036) (19 244) (8 322) (3 401) (107) (41 110) 
Чистий результат вiд страхової дiяльностi до вираху-вання операцiйних витрат на страхову 
дiяльнiсть 4 381 6 486 6 099 2 289 74 19 329 
? 
15 Витрати на збут 
У тисячах українських гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Аквiзицiйнi витрати 45 746 41 110 
Iншi витрати на збут 198 164 
Всього витрати на збут 45 944 41 274 
 
У тисячах українських гривень 2020 рiк 2019 рiк 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати на 1 сiчня 50 003 32 762 
Витрати, понесенi впродовж року 47 462 55 136 
Витрати, амортизацiя яких вiдноситься на прибуток чи збиток (43 140) (37 895) 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати на 31 грудня 54 325 50 003 
Аквiзицiйними витратами є суми агентської винагороди, що сплачуються страховим агентам. 
Аквiзицiйнi витрати включають додаткову комiсiйну винагороду агенту у сумi 2 606 тисяч 



гривень за 2020 рiк (2019 рiк: 3 216 тисяч гривень), яка розраховується на основi результатiв 
роботи вiдповiдного портфелю страхових договорiв i не включається у розрахунок вiдстрочених 
аквiзицiйних витрат. 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати станом на 31 грудня 2020 року становлять 54 325 тисяч гривень, 
включаючи поточнi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати у сумi 6 058 тисяч гривень та довгостроковi 
вiдстроченi аквiзицiйнi витрати у сумi 48 267 тисяч гривень (31 грудня 2019 року - 50 003 тисячi 
гривень, включаючи поточнi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати у сумi 7 458 тисяч гривень та 
довгостроковi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати у сумi 42 545 тисяч гривень). 
Iнформацiю про залишки щодо операцiй iз пов'язаними сторонами надано в Примiтцi 24. 
16 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 
У тисячах українських гривень  2020 рiк 2019 рiк 
    
Витрати на персонал  15 678 14 822 
IТ-витрати (включно з амортизацiєю)  4 546 2 705 
Консультацiйнi та iншi послуги  3 221 2 065 
Амортизацiя активу з права користування офiсним примiщенням  3 176 3 497 
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi  1 661 - 
Витрати на ремонт та експлуатацiю офiсу  692 315 
Витрати з оренди офiсу  589 751 
Витрати на зв'язок та поштовi витрати  263 324 
Амортизацiя активу з права користування паркувальними мiсцями  182 187 
Офiснi витрати  169 206 
Витрати на страхування  146 122 
Витрати на ремонт та експлуатацiю автотранспорту  140 111 
Витрати на зберiгання документiв  128 123 
Витрати на медичнi препарати та засоби iндивiдуального захисту  95 1 
Банкiвськi витрати  79 88 
Витрати на вiдрядження  27 146 
Iншi витрати  475 1 344 
    
Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат  31 267 26 807 
До складу витрат на персонал включений єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соцiальне страхування в сумi 2 397 тисяч гривень (2019 рiк - 2 226 тисяч гривень), а також 
забезпечення оплати вiдпусток персоналу в сумi 1 099 тисяч гривень та забезпечення оплати 
премiй в сумi 962 тисячi гривень (2019 рiк - 557 тисяч гривень та 1 047 тисяч гривень 
вiдповiдно). 
Iнформацiю про операцiї з пов'язаними сторонами надано в Примiтцi 24. 
17 Iншi операцiйнi доходи 
У тисячах українських гривень  2020 рiк 2019 рiк 
Компенсацiя витрат на ведення справи при достроковому розторгненнi договорiв страхування
  879 346 
Тантьєма  986 128 
Списання кредиторської заборгованостi  36 44 
Iншi доходи  1 5 
Дохiд за вирахуванням витрат вiд курсових рiзниць  - 515 
Всього iнших операцiйних доходiв  1 902 1 038 
? 
18 Податок на прибуток та податок на дохiд за договорами страхування 
Витрати з податку на прибуток та податку на дохiд за договорами страхування складаються з 
таких компонентiв: 
У тисячах українських гривень  2020 рiк 2019 рiк 



Поточний податок   - 71 
Вiдстрочений податок  (361) 692 
    
    
Витрати / (кредит) з податку на прибуток за рiк  (361) 763 
  - - 
Податок на дохiд за договорами страхування  2 119 2 609 
    
    
Всього податку на прибуток та податку на дохiд за договорами страхування  1 758 3 372 
    
Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року актив iз вiдстроченого податку на прибуток був 
включений до складу необоротних активiв, а зобов'язання по сплатi поточного податку на 
прибуток були включенi до складу поточних зобов'язань i забезпечень. Станом на 31 грудня 
2020 року Компанiя має кредиторську заборгованiсть по сплатi податку на прибуток в розмiрi 
206 тисяч гривень (31 грудня 2019 року: 503 тисячi гривень). 
Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "Кардiф" 15 червня 2020 року прийняли рiшення про 
виплату дивiдендiв з нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2019 року у сумi 10 826 
тисяч гривень. Виплата дивiдендiв акцiонерам здiйснена в грошовiй формi 27 серпня 2020 року. 
При виплатi дивiдендiв було сплачено авансовий внесок з податку на прибуток з суми 
перевищення дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, над значенням об'єкта оподаткування за 
вiдповiдний податковий (звiтний) рiк, за результатами якого виплачуються дивiденди, у сумi 318 
тисяч гривень, який буде зараховано у зменшення податку на дохiд за договорами страхування 
за ставкою 3%, розрахований вiдповiдно до  п.п. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу 
України. 
1 сiчня 2015 року вступив у дiю Закон України № 71 вiд 28.12.2014 року "Про внесення змiн до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи" 
(далi - "Закон"). У вiдповiдностi з цим Законом об'єктом оподаткування податком на прибуток 
пiдприємств є прибуток iз джерелом походження з України та за її межами, який визначається 
шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до 
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або МСФЗ, на рiзницi, визначенi у 
Законi.  
Таким чином, у 2019-2020 роках Компанiя сплачувала податок на прибуток на загальних 
пiдставах за ставкою 18% вiд фiнансового результату до оподаткування, визначеного у 
фiнансовiй звiтностi та вiдкоригованого на податковi рiзницi. За результатами 2020 року 
Компанiя отримала вiд'ємний фiнансовий результат i тому не нараховує податок на прибуток за 
ставкою 18%, вiдповiдно до п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України. Крiм того Компанiя 
сплачує податок на дохiд за ставкою 3% вiд суми страхових премiй, нарахованих за договорами 
прямого страхування. 
Звiрка очiкуваних та фактичних податкових витрат представлена нижче: 
У тисячах українських гривень  2020 рiк 2019 рiк 
    
Прибуток (збиток) до оподаткування  (7 415) 5 587 
    
Теоретична сума податку на прибуток за встановленою законом ставкою податку 18% (2019 рiк: 
18%)  (1 335) 1 006 
Податковий ефект статей, якi не зменшують податкову базу  20 227 
Податковий ефект статей, якi не враховуються для цiлей оподаткування, в т.ч. витрати з податку 
на дохiд за договорами страхування  (381) (470) 
Невизнанi потенцiйнi вiдстроченi податковi активи  1 335 - 



    
Витрати / (кредит) з податку на прибуток за рiк  (361) 763 
    
Податок на дохiд за договорами страхування  2 119 2 609 
    
    
Всього податку на прибуток та податку на дохiд за договорами страхування  1 758 3 372 
    
? 
18 Податок на прибуток та податок на дохiд за договорами страхування (продовження) 
Компанiя не визнавала потенцiйний вiдстроченi податковi активи щодо невикористаних 
перенесених податкових збиткiв у сумi 1 335 тисяч гривень у зв'язку з вiдсутнiстю достатньої 
впевненостi у їх реалiзацiї. Невизнання таких активiв не призводить до заниження нарахованої 
суми податку на прибуток та податку на дохiд за договорами страхування у податковiй 
декларацiї, але мало б вплив на суму вiдстроченого податку на прибуток, який в свою чергу 
зменшив би загальну суму витрат з податку на прибуток та податку на дохiд за договорами 
страхування. 
Через вiдмiнностi мiж МСФЗ та правилами оподаткування в Українi виникають певнi тимчасовi 
рiзницi мiж балансовою вартiстю деяких активiв та зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi та 
їхньою податковою базою. Податковий ефект змiн таких тимчасових рiзниць облiковується за 
ставкою, яка буде застосовуватись при їх реалiзацiї. 
У тисячах українських гривень 1 сiчня  
2019 р. Вiднесено на прибуток або збиток 31 грудня 2019 р. Вiднесено на прибуток або 
збиток 31 грудня 2020 р. 
      
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують/ (збiльшують) суму оподаткування 
      
      
Поточнi забезпечення 793 (22) 771 361 1 132 
Перенесенi податковi збитки 670 (670) - - - 
      
      
Вiдстрочений податковий актив 1 463 (692) 771 361 1 132 
      
19 Управлiння фiнансовими i страховими ризиками 
Першочергова вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками Компанiї лежить на працiвниках 
Компанiї, якi ухвалюють рiшення, пов'язанi з прийомом ризику. Вiдповiдальнiсть за управлiння 
ризиками лежить на кожному працiвнику Компанiї пiд час виконання своїх поточних обов'язкiв. 
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно наступних ризикiв:  
- Ринковий ризик; 
- Страховий (андеррайтинговий) ризик (включаючи ризики, пов'язанi з цiноутворенням та 
формуванням страхових резервiв); 
- Кредитний ризик (включаючи кредитнi ризики, пов'язанi з активами та кредитнi ризики, 
пов'язанi iз зобов'язаннями); 
- Операцiйнi ризики; 
- Стратегiчний ризик; 
- Iншi ризики, визначенi в Стратегiї управлiння ризиками Компанiї (репутацiйний ризик, 
ризик комплаєнсу, ризик учасника фiнансової групи). 
Компанiя здiйснює управлiння ризиками вiдповiдно до чинного законодавства, затвердженої 
внутрiшньої Стратегiї управлiння ризиками та корпоративних принципiв управлiння ризиками, 
що встановлюються акцiонерами Компанiї. 



Ринковий ризик. Ринковий ризик - це ризик виникнення фiнансового збитку, що виникає в 
першу чергу внаслiдок несприятливих змiн ринкових параметрiв. Ринковi параметри включають 
в себе валютний ризик та ризик процентної ставки, якi схильнi до впливу загальних i 
специфiчних коливань ринку.  
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок 
коливань валютних курсiв. Компанiя проводить операцiї переважно в нацiональнiй валютi 
України, отже, вона не пiддається впливу суттєвого валютного ризику. 
У поданiй нижче таблицi наведений аналiз валютної балансової позицiї Компанiї станом на 31 
грудня 2020 року: 
? 
19 Управлiння фiнансовими i страховими ризиками (продовження) 
 Гривнi Долар США Євро Всього 
     
Грошовi кошти та їх еквiваленти  119 673 - 273 119 946 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 254 - - 254 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 - 471 472 
     
     
Всього монетарних фiнансових та страхових активiв 119 928 - 744 120 672 
     
     
Зобов'язання з оренди (рядки 1515 та 1610) 401 7 319 - 7 720 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 133 - - 133 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 5 872 - - 5 872 
Iншi поточнi зобов'язання 587 - 3 886 4 473 
     
     
Всього монетарних фiнансових та страхових зобов'язань 6 993 7 319 3 886 18 198 
     
     
Чиста балансова позицiя 112 935 (7 319) (3 142) 102 474 
     
У поданiй нижче таблицi наведений аналiз валютної балансової позицiї Компанiї станом на 31 
грудня 2019 року: 
 Гривнi Долар США Євро Всього 
     
Грошовi кошти та їх еквiваленти  98 647 - 208 98 855 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 431 - - 431 
     
     
Всього монетарних фiнансових та страхових активiв 99 078 - 208 99 286 
     
     
Зобов'язання з оренди (рядки 1515 та 1610) 893 8 826 - 9 719 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 455 - - 455 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 9 241 - 311 9 552 
Iншi поточнi зобов'язання 849 - - 849 
     
     
Всього монетарних фiнансових та страхових зобов'язань 11 438 8 826 311 20 575 
     



     
Чиста балансова позицiя 87 640 (8 826) (103) 78 711 
     
Нижче в таблицi наведено аналiз чутливостi прибутку або збитку та капiталу до обгрунтовано 
можливих змiн курсiв обмiну на звiтну дату при незмiнностi всiх iнших змiнних: 
 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 
У тисячах українських гривень Вплив на прибуток або збиток та капiтал Вплив на прибуток 
або збиток та капiтал 
   
Девальвацiя гривнi до долара США на 20% (1 200) (1 447) 
Ревальвацiя гривнi до долара США на 10%  600 724 
Девальвацiя гривнi до євро на 20% (515) (17) 
Ревальвацiя гривнi до євро на 10%  258 8 
   
Ризик процентної ставки. Компанiя пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих 
рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа 
може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити 
збитки в разi непередбачених змiн. У Компанiї вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i 
процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей 
ризик для дiяльностi Компанiї є несуттєвим. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду у 
Компанiї не було фiнансових активiв чи зобов'язань зi змiнною процентною ставкою. Станом на 
31 грудня 2020 року та 2019 року змiни ринкових процентних ставок не мали б впливу на 
прибуток або збиток i капiтал Компанiї. 
? 
19 Управлiння фiнансовими i страховими ризиками (продовження) 
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi -  це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами 
при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня стикається з вимогами оплати вiд 
постачальникiв товарiв i послуг та заявами страхувальникiв (вигодонабувачiв) за договорами 
страхування про страховi випадки. Компанiя має достатньо коштiв для виконання бiльшостi 
перерахованих вимог. Крiм того, надходження грошових коштiв, пов'язанi з доходом вiд 
страхових премiй, також є джерелом грошових ресурсiв для виконання поточних зобов'язань. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року всi фiнансовi зобов'язання Компанiї погашаються за 
вимогою або протягом 1 мiсяця пiсля закiнчення звiтного перiоду, окрiм зобов'язання з оренди. 
Аналiз зобов'язання з оренди за строками погашення наведено у Примiтцi 8. Недисконтованi 
грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами, окрiм зобов'язань з оренди, 
приблизно дорiвнюють балансовiй вартостi даних фiнансових зобов'язань. Термiн погашення 
дебiторської заборгованостi в основному не перевищує одного мiсяця. Перiоди погашення 
резерву незароблених премiй та вiдстрочених аквiзицiйних витрат наведено вiдповiдно у 
Примiтках 11 та 15. 
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть 
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi 
договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним. 
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення 
цiни договору страхування та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, 
полягає в тому, що фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це 
може вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за 
оцiночними даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума 
виплат будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. 
Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менша вiдносна 
мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш 
диверсифiкованим, змiни в якiй-небудь з його пiдгруп матимуть менший вплив на портфель в 



цiлому. 
Компанiя контролює страховий ризик шляхом: 
o стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти 
максимально можливої величини прийнятого ризику i передає вiдповiднi контрольнi 
повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка 
потенцiйних нових страхових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу пов'язаних з 
ними ризикiв i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв. 
o укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати 
дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи договори облiгаторного перестрахування. Крiм 
того, полiтика Компанiї передбачає максимальне утримання ризику вiдповiдальностi за 
окремими страховими продуктами. 
Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування 
укладаються в нацiональнiй валютi України. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового 
ризику за напрямками страхової дiяльностi. 
Аналiз залежностi резерву на покриття збиткiв вiд використаних припущень наведено в 
Примiтцi 13. 
Кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок 
зниження рiвня платоспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого 
дебiтора), що може в результатi привести до неспроможностi контрагента виконати взятi на себе 
будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком. 
Компанiя видiляє кредитнi ризики, пов'язанi з активами, та кредитнi ризики, пов'язанi з 
зобов'язаннями. Кредитнi ризики, пов'язанi з зобов'язаннями, включають в себе наступнi ризики: 
- ризик неплатоспроможностi перестраховика, що може призвести до невиконання 
перестраховиком зобов'язань по дiючим договорам перестрахування. Компанiя здiйснює 
управлiння таким ризиком шляхом ретельного вiдбору потенцiйного перестраховика у 
вiдповiдностi до вимог уповноваженого державного компетентного органу, рiвня 
платоспроможностi та корпоративних правил, що встановлюються акцiонерами. 
- ризик неплатоспроможностi агента. Неплатоспроможнiсть агента може призвести до: 
(а) неотримання страхових премiй страхувальникiв, що були перерахованi на рахунки агента 
вiдповiдно до укладених договорiв страхування, по яким страховик несе вiдповiдальнiсть, але не 
були перерахованi на рахунок страховика. ? 
19 Управлiння фiнансовими i страховими ризиками страхування (продовження) 
(б) неотримання вiдшкодування частки агентської винагороди, що була виплачена агенту 
при пiдписаннi договору страхування, при достроковому припиненнi вiдповiдного договору 
страхування у випадку наявностi домовленостей з агентом про вiдшкодування частки агентської 
винагороди. 
Управлiння ризиком неплатоспроможностi агента здiйснюється шляхом проведення 
регулярного монiторингу рiвня платоспроможностi агентiв та сум, що знаходяться пiд ризиком. 
На основi отриманих даних приймаються рiшення в рамках компетенцiї вiдповiдальних осiб 
вiдповiдно до корпоративних правил, що встановлюються акцiонерами. 
Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає кредитний ризик, пов'язаний з активами, це 
грошi та їх еквiваленти та депозити в банках.  
Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi 
фiнансових i страхових активiв у балансi. 
Компанiя розмiщує грошовi кошти та депозити лише в банках, узгоджених iз акцiонерами.  
Найбiльш значна концентрацiя кредитного ризику Компанiї виникає у зв'язку з 
короткостроковими банкiвськими депозитами та поточними рахунками у банку, який є 
пов'язаною стороною Компанiї пiд спiльним контролем. Беручи до уваги природу цього 
контрагента, Компанiя вважає, що така концентрацiя кредитного ризику не призведе до 
пiдвищення його рiвня. 
Операцiйний ризик. Операцiйний ризик - це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок 



неадекватного внутрiшнього процесу чи збою у виконаннi внутрiшнього процесу або зовнiшнiх 
чинникiв випадкового чи навмисного характеру. Контроль над операцiйним ризиком 
здiйснюється шляхом повсякчасної перевiрки iснуючих процесiв на адекватнiсть та 
вiдповiднiсть корпоративним правилам та нормам. Для виявлення процесiв Компанiї, 
неадекватне виконання яких може призвести до фiнансового збитку, Компанiя впроваджує 
систему контролю та облiку iнцидентiв операцiйного ризику. У разi виникнення iнциденту 
операцiйного ризику, в максимально короткий термiн (визначений згiдно з корпоративними 
правилами та нормами) даний iнцидент має бути задокументовано, його фiнансовий вплив має 
бути оцiнено, процес, що призвiв до його виникнення, має бути iдентифiковано та має бути 
складено план з внесення необхiдних негайних змiн та превентивних заходiв. Вiдповiдальнiсть 
за виявлення та своєчасне подання iнцидентiв операцiйного ризику лежить на кожному 
спiвробiтнику. 
Стратегiчний ризик. Стратегiчний ризик пов'язаний з: 
- зовнiшнiм бiзнес-середовищем: це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок 
коливань об'ємiв, доходностi, витрат у зв'язку з зовнiшнiми чинниками; 
- невiдповiдним впровадженням стратегiї управлiння ризиками. 
20 Управлiння капiталом 
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей: (i) дотримання 
вимог до капiталу, встановлених регулятором, i (ii) забезпечення здатностi Компанiї 
функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Компанiя вважає, що загальна сума 
капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного у балансi. Станом 
на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя аналiзує наявну суму власного капiталу i може її 
коригувати шляхом виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам або емiсiї 
нових акцiй.  
На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу 
- це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi.  
Вiдповiдно до Закону України "Про страхування" № 85/96-вр вiд 7 березня 1996 року зi змiнами 
та доповненнями, мiнiмальний розмiр статутного капiталу страховика, який займається видами 
страхування iншими, нiж страхування життя становить 1 000 тисяч євро за обмiнним курсом 
валюти України. Сума зареєстрованого капiталу Компанiї становить 20 995 тисяч гривень, що 
перевищує мiнiмальний розмiр статутного капiталу в 6 385 тисяч гривень, розрахований по 
курсу на дату створення компанiї 21 липня 2006 р. (6,384715 грн./євро). 
7 червня 2018 року Нацкомфiнпослуг було прийняте Положення № 850 про обов'язковi критерiї 
i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi 
активiв та ризиковостi операцiй страховика, яким було суттєво змiнено регуляторнi вимоги. 
Компанiя дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2020 та 2019 роках. Зважаючи на 
ризик невiдповiдностi новим нормативним вимогам керiвництвом Компанiї в 2019 роцi було 
iнiцiйовано додаткову емiсiю капiталу, яка була успiшно проведена в 2020 роцi, про що 
iнформацiя надана в Примiтцi 12.? 
21 Умовнi та iншi зобов'язання  
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може 
тлумачитися по-рiзному й часто змiнюватися. Вiдповiднi мiсцевi та центральнi органи можуть 
оскаржувати тлумачення цього законодавства керiвництвом Компанiї та його застосування до 
операцiй i дiяльностi Компанiї. 
Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi 
законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи бiльш складний пiдхiд. Цi 
фактори в поєднаннi з зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових 
надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до збiльшення рiвня 
i частоти податкових перевiрок. Зокрема, iснує ймовiрнiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi 
ранiше не оскаржувалися, можуть бути оскарженi. В результатi податковi органи можуть 
нарахувати iстотнi додатковi суми податкiв, штрафiв та пенi. 



Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик 
перевiрок операцiй, якi не мають чiткої фiнансово-господарської мети або виконаних за участю 
контрагентiв, якi не дотримуються вимог податкового законодавства. Вiдповiднi органи мають 
право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв 
пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод. 
22 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
Компанiя не має активiв чи зобов'язань, облiкованих за справедливою вартiстю. Справедлива 
вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, 
станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. 
Справедлива вартiсть iнструментiв iз фiксованою процентною ставкою, якi не мають ринкових 
котирувань, була розрахована на основi майбутнiх очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих 
iз застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний 
кредитний ризик та строк до погашення, який залишився ("Рiвень 3" в iєрархiї справедливої 
вартостi, крiм грошових коштiв i їх еквiвалентiв, вiднесених до категорiї "Рiвень 2"). 
23 Розкриття фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 
Для цiлей оцiнки МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" встановлює такi 
категорiї фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи для 
подальшого продажу, (в) фiнансовi активи, утримуванi до погашення та (г) фiнансовi активи за 
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. 
Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року всi фiнансовi активи Компанiї були вiднесенi до 
категорiї "кредити i дебiторська заборгованiсть".  
Станом на 31 грудня 2020 року та 2019 року всi фiнансовi зобов'язання Компанiї були облiкованi 
за амортизованою вартiстю.  
24 Операцiї iз пов'язаними сторонами  
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або 
якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу 
сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку 
вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється 
сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 
Компанiя входить до складу BNP Paribas Group. Склад учасникiв Компанiї наведено в Примiтцi 
12. 
В звiтних перiодах Компанiя не проводила операцiй з материнською компанiєю та не мала 
залишкiв за ними, за винятком операцiй з збiльшення власного капiталу Компанiї та виплати 
дивiдендiв акцiонерам, iнформацiю про що розкрито в наведено у Примiтцi 12. 
Протягом 2020 року ПрАТ "СК "Кардiф" мало вiдносини з такими пов'язаними особами, якi 
знаходяться пiд спiльним контролем: 
o АТ "УКРСИББАНК" (належить до групи BNP Paribas):  
- є партнером при веденнi страхової дiяльностi ПрАТ "СК "КАРДIФ"; на користь АТ 
"УКРСИББАНК" нараховується комiсiйна винагорода, яку Компанiя вiдносить до своїх 
аквiзицiйних витрат; ? 
- є банком, в якому Компанiя тримає кошти на поточних рахунках та розмiщує депозити, 
внаслiдок чого отримує процентнi доходи. 
o Компанiя GIE BNP Paribas Cardif SA (Францiя) надає Компанiї 
iнформацiйно-консультацiйнi послуги, якi вiдображенi у складi адмiнiстративних витрат.  
o Компанiя BNP Paribas Procurement Tech (Францiя) надає Компанiї права на використання 
ПЗ та технiчну пiдтримку, якi вiдображенi у складi адмiнiстративних витрат.  
o Компанiя BNP Paribas Net ltd (Велика Британiя) надає Компанiї послуги Даних WIN (IТ 
послуги) та  послуги з технiчної пiдтримки, якi вiдображенi у складi адмiнiстративних витрат.  
До операцiй з пов'язаними сторонами також належать витрати Компанiї на винагороду 
основного управлiнського персоналу у складi 5 осiб у 2020 роцi (2019 рiк: 5 осiб), якi 
вiдображенi у складi адмiнiстративних витрат. 



Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року залишки по операцiях з пов'язаними 
сторонами були такими:  
 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019р. 
У тисячах українських гривень Материн-ська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем
 Основний управ-лiнський персонал Материн-ська компанiя Компанiї пiд 
спiльним контролем Основний управ-лiнський персонал 
Активи:       
Грошi та їх еквiваленти - 41 413 - - 48 036 - 
       
Зобов`язання:       
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть:
       
 - комiсiйнi винагороди агентам до виплати - 806 - - 1 186 - 
- витрати, пов'язанi з персоналом, до сплати - - 1 205 - - 943 
- забезпечення витрат на додаткову винагороду агентам  - 1 589 - - 3 214
 - 
- кредиторська заборгованiсть за консультацiйнi послуги - 1 270 - - 44
 - 
- кредиторська заборгованiсть за IТ послуги, технiчну пiдтримку та права на користування ПЗ
 - 2 577 - - 201 - 
       
 
Операцiї, проведенi з пов'язаними сторонами у 2020 та 2019 роках, були такими:  
 2020 рiк 2019 рiк 
У тисячах українських гривень Мате-ринська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем
 Основний управлiнський персонал Мате-ринська компанiя Компанiї пiд спiльним 
контролем Основний управлiнський персонал 
       
Збiльшення власного капiталу 40 963   - - - 
Виплата дивiдендiв (10 826) - - - - - 
Понесенi аквiзицiйнi витрати - (12 296) - - (18 870) - 
Адмiнiстративнi витрати  - (4 532) (8 060) - (1 347) (7 019) 
Процентнi доходи - 2 130 - - 4 862 - 
       
Адмiнiстративнi витрати за операцiями з основним управлiнським персоналом складаються з 
компенсацiї основному управлiнському персоналу, що включає заробiтну плату, 
короткостроковi премiї та єдиний соцiальний внесок. 
25 Подiї пiсля звiтної дати 
Пiсля звiтної дати (31 грудня 2020 року) не вiдбулося жодний подiй, якi б могли вплинути на 
фiнансову звiтнiсть Компанiї за 2020 рiк та iнформацiя про якi вимагає розкриття в цiй 
фiнансовiй звiтностi. 
? 
Особлива iнформацiя 
Дана особлива iнформацiя розкривається Компанiєю вiдповiдно до вимог Статтi 41 Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок": 
№ Найменування особливої iнформацiї Змiст iнформацiї 
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв 
статутного капiталу. Протягом 2020 року рiшень про розмiщення цiнних паперiв на суму, що 
перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Компанiї, не приймалося. 
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй. Рiшень про викуп власних акцiй у 2020 
роцi не приймалось. 



3 Факти включення/виключення цiнних паперiв до бiржового реєстру фондової бiржi.
 Фактiв включення/виключення цiнних паперiв до бiржового реєстру фондової бiржi у 
2020 роцi не було. 
4 Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або про 
попереднє надання згоди на вчинення таких правочинiв, або прийняття рiшення про надання 
згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Рiшень про надання 
згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалися. 
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або про попереднє надання згоди на 
вчинення таких правочинiв у 2020 роцi приймалися Наглядовою радою (Протокол №36 вiд 
18.03.2020 р.) та Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1-20 вiд 15.06.2020 р.) вiдповiдно 
до їх повноважень. 
5 Особи, заiнтересованi у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. Правочини, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть протягом 2020 року не вчинялися. 
6 Змiна складу посадових осiб емiтента. Протягом 2020 року змiна складу посадових 
осiб Компанiї не вiдбувалося. 
7 Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. У 2020 роцi змiн у складi акцiонерiв 
Компанiї не вiдбувалося. 
 
8 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв. Рiшень про 
утворення, припинення фiлiй та представництв у 2020 роцi не приймалося. 
9 Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу. Рiшень вищого 
органу Компанiї щодо зменшення розмiру статутного капiталу у 2020 роцi не приймалося. 
10 Порушення провадження у справi про вiдшкодування емiтенту збиткiв, завданих 
посадовою особою такого емiтента. Порушення провадження у справi про вiдшкодування 
Компанiї збиткiв, завданих посадовою особою такої Компанiї у 2020 роцi не було. 
11 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю.
 Порушення справи про банкрутство щодо Компанiї у 2020 роцi не було. 
12 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента.
 Рiшень про припинення або банкрутство Компанiї у 2020 не приймалось. 
13 Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням 
кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, контрольного пакета акцiй iз 
зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у процесi 
такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для 
юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, 
реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв). Протягом 2020 
року додаткова емiсiя акцiй Компанiї в кiлькостi 8 258 570 простих iменних акцiй за ринковою 
цiною 4,96 гривень за акцiю. була придбана акцiонером БНП Парiба Кардiф (Францiя). 
За рахунок цього частка БНП Парiба Кардiф (Францiя) в капiталi Компанiї збiльшилася з 
99,9999686% до 99,99998%. 
? 
Особлива iнформацiя (продовження) 
 
№ Найменування особливої iнформацiї Змiст iнформацiї 
14 Набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням 
кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, домiнуючого контрольного пакета 
акцiй iз зазначенням iнформацiї про найвищу цiну придбання акцiй за останнi 12 мiсяцiв у 
процесi такого набуття, iменi (найменування) власника (власникiв), коду згiдно з Єдиним 



державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань 
(для юридичної особи - резидента), коду/номера з торговельного, банкiвського чи судового 
реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю 
юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власникiв). Протягом 2020 
року додаткова емiсiя акцiй Компанiї в кiлькостi 8 258 570 простих iменних акцiй за ринковою 
цiною 4,96 гривень за акцiю. була придбана акцiонером БНП Парiба Кардiф (Францiя). 
За рахунок цього частка БНП Парiба Кардiф (Францiя) в капiталi Компанiї збiльшилася з 
99,9999686% до 99,99998%. 
 
 
 
Генеральний директор       Романенко О.О. 
 
 
 
Головний бухгалтер       Шереметова О.М. 
 
 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс 

Ешуренс" 
2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

38453894 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

Україна, 01032, м. Київ, вул. 
Жилянська, 75 

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

4544 

6 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 319/4, дата: 24.12.2015 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  
10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: б/н, дата: 24.11.2020 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 14.12.2020, дата 

закінчення: 25.02.2021 
12 Дата аудиторського звіту 25.02.2021 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
675 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  
3вiт незалежного аудитора 
Акцiонерам та керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 
Звiт про аудит фiнансової звiтностi  
Наша думка 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, 
фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"КАРДIФ" (далi - Компанiя) станом на 31 грудня 2020 року та фiнансовi результати та рух 
грошових коштiв Компанiї за рiк, що закiнчився на вказану дату, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФ3) i вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, вимогам Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо фiнансової 
звiтностi. 
Наш звiт аудитора вiдповiдає нашому додатковому звiту для органу (пiдроздiлу), на який 
покладено функцiї аудиторського комiтету вiд 25 лютого 2021 року. 
Предмет аудиту 



Фiнансова звiтнiсть Компанiї включає: 
" баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року; 
" звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за рiк, що закiнчився на вказану 
дату; 
" звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату; 
" звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на вказану дату; та 
" примiтки до фiнансової звiтностi, якi включають опис основних принципiв облiкової 
полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. 
Основа для думки 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша 
вiдповiдальнiсть вiдповiдно  до цих стандартiв описана далi у роздiлi "Вiдповiдальнiсть 
аудитора за аудит фiнансової звiтностi' нашого звiту. 
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для 
використання їх як  основи для нашої думки. 
Незалежнiсть 
Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї вiдповiдно до мiжнародного кодексу етики для 
професiйних бухгалтерiв (у тому числi Мiжнародних стандартiв незалежностi) Ради з 
Мiжнародних стандартiв етики                                             для бухгалтерiв 
(Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 
аудиторську дiяльнiсть", якi стосуються нашого аудиту фiнансової звiтностi в Українi. ми 
виконали нашi                            iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до цих вимог i 
Кодексу РМСЕБ. 
Вiдповiдно до всiєї наявної у нас iнформацiї, ми заявляємо, що ми не надавали 
неаудиторських послуг,    якi забороненi частиною 4 статтi 6 Закону України "Про аудит 
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 
Ми не надавали послуг Компанiї, крiм послуг з обов'язкового аудиту, протягом перiоду з 1 
сiчня 2020 року                    до 31 грудня 2020 року. 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс"  
вул. Жилянська 75, Київ, 01032, Україна 
Телефон: +380 44 354 о4о4, www.pwc.com/ua  
  
 
 
               
 
Наш пiдхiд до аудиту  
Короткий огляд 
Суттєвiсть Суттєвiсть на рiвнi Компанiї в цiлому: 669 тисяч гривень, що        складає 1% 
вiд загальної суми зароблених страхових премiй 
 
Ключовi питання аудиту Оцiнка резервiв на покриття збиткiв 
У процесi планування аудиту ми визначили суттєвiсть та оцiнили ризики суттєвого 
викривлення фiнансової звiтностi. Зокрема, ми проаналiзували, в яких областях управлiнський 
персонал сформував суб'єктивнi судження, наприклад, щодо суттєвих бухгалтерських оцiнок, 
що включало застосування припущень i       розгляд майбутнiх подiй, з якими внаслiдок їх 
характеру пов'язана невизначенiсть. Як i в усiх наших       аудитах, ми також розглянули 
ризик обходу механiзмiв внутрiшнього контролю управлiнським               персоналом, у 
тому числi, серед iншого, оцiнку наявностi ознак необ'єктивностi управлiнського персоналу,    
яка створює ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. 
Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали змогу виконати роботу у достатньому 
обсязi для отримання пiдстав для висловлення нашої думки про фiнансову звiтнiсть у цiлому з 



урахуванням         структури Компанiї, облiкових процесiв та механiзмiв контролю, якi 
використовує Компанiя, а також з урахуванням специфiки галузi, в якiй Компанiя здiйснює 
свою дiяльнiсть. 
Суттєвiсть 
Визначення обсягу нашого аудиту зазнало впливу застосування нами суттєвостi. Аудит 
призначений для отримання обгрунтованої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не 
мiстить суттєвих викривлень. Викривлення можуть виникати внаслiдок шахрайства або 
помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо можна обгрунтовано очiкувати, що окремо чи в 
сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення                      користувачiв, якi 
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виходячи з нашого професiйного судження, ми встановили певнi кiлькiснi пороговi значення 
для суттєвостi, у тому числi для суттєвостi на рiвнi фiнансової звiтностi Компанiї в цiлому, як 
показано нижче у таблицi. 3а допомогою цих значень i з урахуванням якiсних факторiв ми 
визначили обсяг нашого аудиту, а також характер, строки проведення та обсяг наших 
аудиторських процедур i оцiнили вплив викривлень, за їх наявностi (взятих окремо та в 
сукупностi), на фiнансову звiтнiсть у цiлому. 
 
Суттєвiсть на рiвнi Компанiї в цiлому 
Як ми їi визначили 
Обгрунтування застосованого рiвня суттєвостi 669 тисяч гривень 
1% вiд загальної суми зароблених страхових премiй 
Ми прийняли рiшення встановити рiвень суттєвостi на основi зароблених страхових премiй, 
якi, на нашу думку, є базовим показником, на основi якого користувачi, як правило, оцiнюють 
результати дiяльностi Компанiї, з точки зору як ринкової частки, так i клiєнтської бази. Ми 
прийняли рiшення використати 1% на основi нашого професiйного судження, зауваживши, що 
вiн вiдповiдає загальноприйнятним кiлькiсним пороговим значенням суттєвостi за цим 
базовим показником. 
 
Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на нашу професiйну думку, мали найбiльше 
значення для нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання були 
розглянутi у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi нашої 
думки про цю звiтнiсть, i ми не висловлюємо окремої думки з цих питань. 
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Нижче описаний наш пiдхiд до аудиту ризику, пов'язаного з оцiнкою резервiв на покриття 
збиткiв: 
" Ми оцiнили вiдповiднiсть методологiї, використаної Компанiєю, iснуючим стандартам 
бухгалтерського облiку та провели оцiнку послiдовностi застосування методiв оцiнки. 
" Ми оцiнили систему внутрiшнього контролю, що 
стосується управлiння страховими  
вiдшкодуванням i, зокрема, оцiнки резервiв на iндивiдуальнiй основi; порядку розрахунку 
кiнцевих витрат (припущення, професiйнi судження, данi, методи, дотримання вiдповiдних 
принципiв i методiв бухгалтерського облiку) i систем IТ, якi використовуються для обробки 
технiчних даних та iнтегрування цих даних у бухгалтерську систему. 
" Ми виконали процедури для тестування достовiрностi та цiлiсностi базових даних. 
" Ми виконали процедури (у тому числi монiторинг динамiки коефiцiєнтiв розвитку 
збитковостi) для аналiзу суттєвих змiн, якi мали мiсце протягом звiтного перiоду. 
" Ми оцiнили результати бухгалтерських оцiнок, сформованих минулого року, для 



оцiнки коректностi методу, використаного управлiнським персоналом для розрахунку цих 
оцiнок. 
" Наша робота також включала оцiнку застосованих статистичних методiв i вхiдних 
параметрiв для актуарних розрахункiв, а також використаних припущень з урахуванням 
чинних нормативних положень, iснуючої ринкової практики та економiчного та фiнансового 
контексту Компанiї. 
" Ми провели незалежну оцiнку достатностi резерву на покриття збиткiв за видами 
страхової дiяльностi шляхом порiвняння оцiночного резерву на покриття збиткiв iз 
фактичними страховими виплатами та страховими вимогами, заявленими у наступному 
перiодi пiсля звiтної дати. 
" Ми виконали свiй власний тест адекватностi зобов'язань, який е ключовим тестом, що 
проводиться для перевiрки адекватностi страхових зобов'язань у порiвняннi з очiкуваними 
майбутнiми договiрними зобов'язаннями. 
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Iнша iнформацiя, включаючи звiт про управлiння 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає 
звiт про управлiння та особливу iнформацiю (але не включає фiнансову звiтнiсть та наш звiт 
аудитора щодо цiєї фiнансової звiтностi), якi ми отримали до дати випуску цього звiту 
аудитора. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, включаючи звiт 
про управлiння. 
У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в 
ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi 
суттєвi невiдповiдностi мiж                               iншою iнформацiєю та фiнансовою 
звiтнiстю або нашими знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя 
iнших можливих суттєвих викривлень. 
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена в 
звiтi про управлiння за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає 
фiнансовiй звiтностi. 
Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його 
середовища, отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення 
суттєвих викривлень у звiтi про управлiння та iншiй iнформацiї, якi ми отримали до дати 
цього аудиторського звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку. 
  
Iнше питання 
Вiдповiдно до пункту 5 статтi 121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" пiдприємства, якi повиннi складати фiнансову звiтнiсть за МСФ3, 
складають i подають фiнансову звiтнiсть на основi таксономiї фiнансової звiтностi за МСФЗ в 
єдиному електронному форматi. Станом на дату цього звiту Компанiя ще не пiдготувала i не 
подала фiнансову звiтнiсть на основi таксономiї фiнансової звiтностi за МСФЗ в єдиному 
електронному форматi. Керiвництво Компанiї планує пiдготувати i подати цю звiтнiсть 
протягом 2021 року. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до МСФ3 та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй 
контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити 
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 



помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, за розкриття у вiдповiдних випадках 
вiдомостей, що стосуються безперервної дiяльностi, та за складання звiтностi на основi 
припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть, крiм випадкiв, коли управлiнський 
персонал має намiр лiквiдувати Компанiю або припинити її дiяльнiсть, або коли в нього 
вiдсутня жодна реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Наша мета полягає в отриманнi обгрунтованої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть у 
цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, та у випуску 
аудиторського звiту, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем 
впевненостi, але не є гарантiєю того, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 
виявляє суттєвi викривлення за їх наявностi. Викривлення можуть виникати внаслiдок 
шахрайства або помилки i вважаються суттєвими, якщо можна обгрунтовано очiкувати, що 
окремо чи в сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються 
на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
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У ходi аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА, ми застосовуємо професiйне судження та 
зберiгаємо професiйний скептицизм протягом всього аудиту. Крiм того, ми виконуємо 
наступне: 
" виявляємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 
ризики; отримуємо аудиторськi докази, якi є належними та достатнiми i надають пiдстави для 
висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi шахрайства 
є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi помилки, оскiльки 
шахрайськi дiї можуть включати змову, пiдробку, навмисний пропуск, викривлене подання 
iнформацiї та дiї в обхiд системи внутрiшнього контролю; 
" отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, з метою 
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї; 
" оцiнюємо належний характер застосованої облiкової полiтики та обгрунтованiсть 
бухгалтерських оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, пiдготовленої управлiнським 
персоналом; 
" робимо висновок про правомiрнiсть застосування управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi та на основi отриманих аудиторських доказiв - 
висновок про наявнiсть суттєвої невизначеностi у зв'язку з подiями або умовами, якi можуть 
викликати значнi сумнiви у спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi. Якщо ми дiйшли висновку про наявнiсть суттєвої невизначеностi, ми 
повиннi привернути увагу у нашому аудиторському звiтi до вiдповiдного розкриття 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо таке розкриття е неналежним, модифiкувати нашу 
думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 
аудитора. Проте майбутнi подiї або умови можуть призвести до того, що Компанiя втратить 
здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
" проводимо оцiнку подання фiнансової звiтностi в цiлому, її структури та змiсту, 
включаючи розкриття iнформацiї, а також того, чи розкриває фiнансова звiтнiсть операцiї та 
подiї, покладенi в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовiрне подання. 
Ми здiйснюємо iнформацiйну взаємодiю з керiвництвом повiдомляючи йому, серед iншого, 
про запланований обсяг та строки аудиту, а також про суттєвi зауваження за результатами 



аудиту, у тому числi про значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi ми виявляємо у 
ходi аудиту. 
Крiм того, ми надаємо особам, вiдповiдальним за корпоративне управлiння заяву про те, що 
ми дотримались усiх вiдповiдних етичних вимог до незалежностi, та поiнформували цих осiб 
про всi взаємовiдносини та iншi питання, якi можна обгрунтовано вважати такими, що мають 
вплив на незалежнiсть аудитора, i, якщо потрiбно, - про заходи вжитi для усунення загроз, або 
застосованi застережнi заходи. 
Iз тих питань, про якi ми повiдомили осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, ми 
визначаємо питання, якi були найбiльш значущими для аудиту фiнансової звiтностi за 
поточний перiод i, вiдповiдно, е ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання у 
нашому аудиторському звiтi, крiм випадкiв, коли оприлюднення iнформацiї про цi питання 
заборонене законом чи нормативними актами, або коли у надзвичайно рiдкiсних випадках ми 
доходимо висновку про те, що iнформацiя про будь-яке питання не повинна бути повiдомлена 
у нашому звiтi, оскiльки можливо об<'рунтовано передбачити, що негативнi наслiдки 
повiдомлення такої iнформацiї перевищать суспiльно значиму користь вiд її повiдомлення. 
Звiт про iншi правовi та реryляторнi вимоги  
Призначення аудитора 
Ми вперше були призначенi аудиторами Компанiї для обов'язкового аудиту рiшенням 
Наглядової Ради Компанiї 6 грудня 2019 року. 
Наше призначення поновлювалося щороку рiшенням Наглядової Ради Компанiї протягом 
загального перiоду безперервного призначення аудиторами, який складає 2 роки. 
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Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого 
випущено цей звiт незалежного аудитора, Пахуча Людмила Станiславiвна. 
 
  
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4544 
м. Київ, Україна 
25 лютого 2021 року 
 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Особи, якi пiдписали рiчну iнформацiю емiтента заявляють, що фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк, 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до Закону України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", подає об'єктивно в усiх суттєвих 
аспектах фiнансовий стан емiтента та результати його дiяльностi за 2020 фiнансовий рiк 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  
 
Особи, якi пiдписали рiчну iнформацiю емiтента заявляють, що звiт керiвництва включає 
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про дiяльнiсть емiтента разом з описом основних 
ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй дiяльностi. 
 
 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 
виникнення 

Дата оприлюднення 
Повідомлення Вид інформації 



події (Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 
1 2 3 

18.03.2020 18.03.2020 Відомості про проведення загальних зборів 
18.03.2020 18.03.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 
06.05.2020 06.05.2020 Відомості про проведення загальних зборів 
12.05.2020 12.05.2020 Спростування 

 


