
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Генеральний 
директор       Стась Едуард Павлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
29.04.2015 

(дата) 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

25050281 

4. Місцезнаходження 
емітента 

65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Михайлiвська,  
44 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

0487190555 0487190554 

6. Електронна поштова 
адреса емітента law@tig.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 27.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

80 (2084) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку 

  
28.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці www.tig.com.ua 

в мережі 
Інтернет 29.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)   

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. 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   

20. 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 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав  участi в створеннi юридичних осiб. 
Посада корпоративного секретаря не передбачена. 
Товариство  не користується послугами рейтингового агенства тому, що у статутному фондi  не має  державної  
частки,  не має  стратегiчного значення для економiки та безпеки держави,  та  не займає   монопольне   
(домiнуюче)   становище. Випуска  облiгацiй, похiднiх ЦП, а також iнших цiнних паперiв не було.  
Викупу акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду не здiйснювалось. 
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому  не 
розкривають iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах  "Iнформацiя про обсяги виробництва 
та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та  "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" .  
 Звiт про стан об"єкта нерухомостi не надається в зв"язку з  вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.  
 
 
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) щодо консолiдованої фiнансової звiтностi групи компанiй "Теком". 
Найменування аудиторської фiрми: Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-
фiнанси" (код ЄДРПОУ 34619277, Україна, 01054, мiсто Київ,  вул. О. Гончара, 41, 3 поверх; номер та дата видачi 
свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України  - 
3886, 26.10.2006; Реєстрацiйний номер, серiя та номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв - 10, 
П, 000010, 05.02.2013, 30.06.2016). Звiтнiй перiод - 2014 рiк. Думка аудитора: - Безумовно-позитивна. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А01 320184 

3. Дата проведення державної реєстрації  17.12.1997 

4. Територія (область)  Одеська область 

5. Статутний капітал (грн.)  37226000.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 65 

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

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

 65.20  ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 

 66.22  ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ І БРОКЕРІВ 
10. Органи управління 
підприємства 

Акціонерне товариство 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк 
"Пiвденний" 

2) МФО банку  328209 

3) Поточний рахунок  26501310093801 

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

 Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк 
"Пiвденний" 

5) МФО банку  328209 

6) Поточний рахунок  26511310093802 
 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)                                                                                                                                                                      
569552  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника)                                                                                                                  

569554 АГ            14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ                                                                                                                                                          
569556  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника)                                                                                                      

569555  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного 
транспорту)                                                                                                                           

569557  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування залiзничного транспорту                                                                                                                                                                                 569560  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 12.10.2006 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  569559  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг                                                                                                      



страхування виданих гарантiй (порук) та 
прийнятих гарантiй                                                                                                                                                          

України                                                                                                                                                                                                

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування iнвестицiй                                                                                                                                                                                              569562  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування здоров'я на випадок хвороби                                                                                                                                                                             569561  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування майна (крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного транспорту 
(морського внутрiшнього та iнших видiв 
водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)).                                   

569564  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування кредитiв ( у тому числi 
вiдповiдальностi позичальника за 

непогашення кредиту)                                                                                                                           

569563  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування медичних витрат                                                                                                                                                                                         569566  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  - 
медичне страхування ( безперервне 

страхування здоров'я)                                                                                                                                                           
569565  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 12.10.2006 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування вiд нещасних випадкiв                                                                                                                                                                                   569568 АГ            14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 



Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування наземного транспорту (крiм 

залiзничного)                                                                                                                                                                
569567  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування фiнансових ризикiв                                                                                                                                                                                      569572  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного  
страхування вiдповiдальностi перед третiми 

особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного 
транспорту, вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорт 

569570 АГ            14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового 
страхування цивiльної вiдповiдальностi 

суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 
бути заподiяно пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, 

господ 

569573  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 12.10.2006 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового - 
особисте страхування працiвникiв вiдомчої 

(крiм тих, якi працюють в установах i 
органiзацiях, що фiнансуються з Державного 

бюджету України) та сiльської пожежної 
охорони i членiв добровiльних пожежних 

дружин    

569571  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового - 
особисте страхування вiд нещасних випадкiв 

на транспортi                                                                                                                                                           
569569  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Опис Лiцензiя дiє з 21.12.2007 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового 
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв 
перевезення небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних наслiдкiв при 
перевезеннi небезпечних вантажiв                                                                

569553  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 06.09.2005 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового -  
авiацiйне страхування цивiльної авiацiї                                                                                                                                                                           569551  АГ           14.02.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 12.10.2006 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового 
страхування предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування                                                                                                                  

594091  АВ           19.10.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Опис Лiцензiя дiє з 29.09.2011 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового 
страхування відповідальності щодо ризиків, 

пов'язаних з підготовкою до запуску 
космічної техніки на космодромі, запуском 
та експлуатацією її у космічному просторі                                                   

198727 АЕ            24.05.2013 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис Лiцензiя дiє з 11.04.2013  року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового 
страхування об'єктів космічної діяльності 
(космічна інфраструктура), які є власністю 

України, щодо ризиків, пов'язаних з 
підготовкою до запуску космічної техніки на 

космодромі, запуском та експлуатацією її        

198728 АЕ            24.05.2013 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис Лiцензiя дiє з 11.04.2013 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровільного 
страхування повітряного транспорту                                                                                                                                                                                   284490 АЕ            16.05.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис Лiцензiя дiє з 29.04.2014 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового 
страхування цивільно-правової 284493 АЕ            16.05.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              



відповідальності приватного нотаріуса                                                                                                                                                  

Опис Лiцензiя дiє з 29.04.2014 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровільного 
страхування відповідальності власників 

повітряного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)                                                                                                               

284492 АЕ            16.05.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис Лiцензiя дiє з 29.04.2014 року безстроково 

Страхова дiяльнiсть у формi добровільного 
страхування сільськогосподарської продукції                                                                                                                                                                          284491 АЕ            16.05.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис Лiцензiя дiє з 29.04.2014 року безстроково 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) посада Генеральний директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Стась Едуард Павлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

4) рік народження** 1975 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗАТ СК "Теком-Життя" , директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.01.2011 на 7 років 

9) опис    ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює 
управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор з метою реалiзацiї порядку прийняття рiшень 
особою, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, одноосiбно, на свiй розсуд та пiд 
власну вiдповiдальнiсть ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його компетенцiю, встановлену 
Статутом Товариства та чинним законодавством, шляхом вчинення вiдповiдних дiй, надання 
розпоряджень, складання наказiв тощо. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам та 
органiзовує виконання їх рiшень. 
До компетенцiї Генерального директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що 
вiднесенi законом та Статутом Товариства до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: 
1) розробка та подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв проектiв довгострокових планiв 
(програм) дiяльностi Товариства; програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на 
рiк; 
2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства 
та забезпечення їх реалiзацiї; 
3) затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи; 
4) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, 
складання та подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення рiчних звiтiв Товариства; 
5) затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших внутрiшнiх  документiв 
Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть; 
6) прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним 
законодавством та Статутом Товариства, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог 
законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами акцiонерiв рiшень 
про вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю; 
7) вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: 
а) прийняття рiшення щодо форми проведення Загальних зборiв акцiонерiв - у звичайнiй формi або у формi 
заочного голосування (прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшень методом  опитування); 
б) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 
визначення перелiку документiв, необхiдних для прийняття рiшень з питань порядку денного; 
в) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або 
Ревiзора; 
г) обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв; 
ґ) визначення дати складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних 
зборiв акцiонерiв;  
д) вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства; посадових осiб 
Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства; представникiв органу, який представляє 
права та iнтереси трудового колективу Товариства; будь-яких iнших осiб; 
є) головування на Загальних зборах або призначення головуючого Загальних зборiв та у випадках, 
передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, визначення особи, що уповноважується 
виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;  
ж) затвердження форми i тексту картки та/або бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 
8) розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових 
iнструкцiй та посадових окладiв його працiвникiв (окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких 
визначаються Загальними зборами);  
9) прийняття рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,  
представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв, iнших структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв та/або 
положень та призначення та/або вiдкликання їх керiвникiв;  
10) пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв (окрiм працiвникiв, пiдписання 
трудових договорiв з якими чинним законодавством та Статутом Товариства здiйснюють iншi особи); 



11) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та iншими 
внутрiшнiми документами Товариства) договорiв Товариства та органiзацiя їх виконання; укладення та 
виконання колективного договору Товариства; 
12) представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та мiсцевого 
самоврядування;  
13) подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо; 
14) визначення перелiку iнформацiї, що належить до категорiї вiдкритої та/або конфiденцiйної, вiдповiдно 
до чинного законодавства України; 
15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься  з ним, встановлення 
розмiру оплати його послуг; 
16) забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та 
порядку, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства; 
17) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 
(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 
18) виконання iнших повноважень, що передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства та 
iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства. 
Виконуючи власнi повноваження, Генеральний директор має право: 
1) скликати наради за участю визначених ним працiвникiв Товариства, визначати їх порядок денний та 
головувати на них; 
2) розподiляти обов'язки мiж заступниками Генерального директора та iншими працiвниками Товариства; 
3) в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження; 
4) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 
5) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах власної 
компетенцiї, розпоряджатись рахунками Товариства; 
6) видавати довiреностi на здiйснення повноважень, що складають компетенцiю Генерального директора, 
визначену чинним законодавством та Статутом Товариства; 
7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рiшеннями 
Загальних зборiв; 
8) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 
9) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення 
(видачу) яких прийнято Загальними зборами вiдповiдно до законодавства та положень Статуту Товариства; 
10) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв 
Товариства; 
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з 
чинним законодавством та внутрiшнiми документами  
 
Загальний стаж роботи 18 років. 
Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обіймав посади начальника юридичного відділу, президента, 
генерального директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у 
статутному капiталi Товариства не має. 
Посадова особа працює на посадi  Президента в ПрАТ  СК "Теком-Життя", м. Одеса, вул. Михайлiвська, 44 
- за сумісництвом. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  
У звітному періоді змін на посаді Генерального директора не відбувалось. 
 
 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Куцигiна Лiлiя Олександрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

4) рік народження** 1953 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 41 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПКФ "Берег",  головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.01.2011 безстроково 

9) опис    Головний бухгалтер здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - 
фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, 
трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його 
пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю.  
Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, 
платежiв до бюджету.  
Своєчасно i правильно складає звiти.    
 



Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду головного бухгалтера, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має. 
Загальний стаж роботи 41 рік.  
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  
У звітному періоді змін на посаді головного бухгалтера не відбувалось. 
 
 
1) посада Ревiзор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сергатенко Свiтлана Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

4) рік народження** 1964 
5) освіта** Середня спецiальна 
6) стаж роботи (років)** 30 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Сайтленд", головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

18.01.2011 на 5 років 

9) опис    Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської 
дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. 
Ревiзор Товариства в межах власних повноважень проводить: 
1) перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки 
Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; 
2) спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння 
Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не 
менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 
Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i 
органiзацiя роботи Ревiзора регулюються Положенням про Ревiзора Товариства. За пiдсумками проведення 
планових та позапланових перевiрок Ревiзор складає висновки та подає їх на розгляд Загальним зборам  
та\або органу (акцiонеру), що був iнiцiатором перевiрки. 
Ревiзор Товариства має право: 
1) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних 
зборiв; бути присутнiми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу; 
2) отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та/або його акцiонерiв (посадових осiб, 
афiлiйованих осiб) в межах його запиту, окрiм iнформацiї, що є таємною, а також уснi та письмовi особистi 
пояснення спiвробiтникiв та/ або посадових осiб Товариства; 
3) на свiй розсуд визначати доцiльнiсть проведення спецiальних перевiрок та їх обсяг; 
4) здiйснювати перевiрки без попереднього повiдомлення про це Генерального директора Товариства; 
5) у будь-який час входити до будь-яких примiщень Товариства; 
6) користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою в межах рiчного кошторису, затвердженого 
Загальними зборами; 
7) отримувати iнформацiю вiд державних органiв, акцiонерiв Товариства та третiх осiб; 
8) здiйснювати аудiо та вiдеозапис власних дiй; 
9) у разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати правоохороннi 
органи. 
Ревiзор Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi ухвалює одноосiбно та за необхiдностi викладає їх 
письмово у формi рiшень. 
 
Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду головного бухгалтера, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має. 
Загальний стаж роботи 30 років. 
Посадова особа працює головним бухгалтером ТОВ "Сайтленд", м.Одеса, вул. Михайлiвська, 44. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. У звітному періоді змін на посаді ревізора не відбувалось. 
 
 
 
1) посада Внутрішній аудитор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Шелуханова Олена Василівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 

   Згоди на розкриття паспортних даних не надано 



або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
4) рік народження** 1964 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 21 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПрАТ СК "Теком", економіст 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

25.12.2012 безстроково 

9) опис    Внутрішній аудитор є посадовою особою Товариства, що проводить внутрішній аудит Товариства, 
обирається (призначається) за рішенням вищого органу управління (загальні збори) Товариства, 
підпорядковується та звітує перед ним. Внутрішній аудитор Товариства в межах власних повноважень: - 
здійснює експертну оцінку економічної політики Товариства за допомогою проведення внутрішніх 
перевірок та аналітичного тестування; - здійснює детальне тестування операцій, залишків на рахунках та 
процедур; - здійснює оцінку якості економічної інформації, яка формується у Товаристві та 
використовується вищим органом управління та виконавчим органом Товариства при прийнятті рішень; - 
здійснює перевірку та оцінку контролю за станом та збереженням активів; - оцінює якість виконання 
внутрішньо системних контрольних процедур; - здійснює аналіз ефективності функціонування системи 
внутрішнього контролю та обробки інформації; - оцінює забезпечення користувачів інформацією про 
реальний фінансовий стан Товариства, достовірність облікових та звітних даних та інше.  
Обов'язки внутрішнього аудитора: - проводити перевірки з метою здійснення оцінки адекватності та 
ефективності системи внутрішнього контролю Товариства, її відповідності ступеню потенційного ризику, 
притаманного діяльності Товариства, а також оцінювати його; - забезпечувати організацію постійного 
контролю за дотриманням працівниками Товариства  встановлених процедур проведення операцій, 
функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками; - проводити розгляд фактів порушень 
працівниками Товариства законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та 
НКЦПФР та внутрішніх документів, які регулюють діяльність Товариства; - інформувати виконавчий 
орган Товариства про недопущення дій, результатом яких може стати порушення законодавства, в тому 
числі нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та НКЦПФР; - розробляти рекомендації щодо усунення 
виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснювати контроль за їх 
виконанням; - забезпечувати схоронність та повернення одержаних від структурних підрозділів Товариства 
документів на всіх типах носіїв; - забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, 
оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені під час перевірки, та 
рекомендації, надані керівництву Товариства. 
 
Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади економіста, заступника головного 
бухгалтера, внутрішнього аудитора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки 
у статутному капiталi Товариства не має. 
Загальний стаж роботи 21 рік. 
Посадова особа працює заступником головного бухгалтера ПрАТ СК "Теком-Життя", м.Одеса,                           
вул. Михайлiвська, 44.  
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. У звітному періоді змін на посаді внутрішнього аудитора  
не відбувалось. 
 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

  Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 
директор Стась Едуард Павлович д/н 0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Куцигiна Лiлiя 
Олександрiвна д/н 0 0 0 0 0 0 

Ревiзор Сергатенко Свiтлана 
Володимирiвна д/н 0 0 0 0 0 0 

Внутрішній 
аудитор 

Шелуханова Олена 
Василівна д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

  Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Пiдприємство "Теком" у 
виглядi ТОВ 14286247 

Україна 65026 Одеська область 
Приморський м.Одеса провулок 

Сабанський,  2  кв  2 
1302910 98 1302910 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

  Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Усього 1302910 98 1302910 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові 
X   

Дата проведення 23.04.2014 
Кворум зборів 100 

Опис ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ 
                                  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 
 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 
3. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
у 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства щодо 
оцiнки його дiяльностi протягом 2013 року.   
4. Звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства у 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 
Затвердження висновку Ревiзора Товариства. 
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р.  
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 р. з урахуванням вимог, передбачених законом. 
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття рiшення, та надання вiдповiдних повноважень. 
8. Затвердження звiту внутрiшнього аудитора. 
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 
 
 
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого наказом Виконавчого органу 
Товариства, не надходило. Змiни до  порядку денного не вносились.  
 
Результати розгляду питань порядку денного: 
 
ПО ВСIМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI ОДНОГОЛОСНО. 
 
Протягом звiтного перiоду позачергових загальних зборiв не вiдбувалось. 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.06.2011 305/1/11 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000016885 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 28.00 1329500 37226000.00 100.000000000

000 

Опис 
Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних 
паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Протягом звiтного року додаткової емiсiї  не здiйснювалось. Розмiщення цiнних паперiв 
вiдбувається серед акцiонерiв товариства. 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 276.000 246.000 0.000 0.000 276.000 246.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 44.000 87.000 0.000 0.000 44.000 87.000 

- транспортні засоби 119.000 62.000 0.000 0.000 119.000 62.000 

- інші 113.000 97.000 0.000 0.000 113.000 97.000 

Усього 276.000 246.000 0.000 0.000 276.000 246.000 
 
Пояснення :  Термiни користування основними засобами : машини та обладнання -60 мiс. 
, транспортнi засоби -60 мiс., iншi основнi засоби - 48 мiс.   
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв 
здiйснюється за iх цiльовим призначенням для здiйснення дiяльностi у сферi 
страхування .  
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 1353,0 тис.грн.,  
ступiнь зносу основних засобiв 81.8 %.,  
ступiнь їх використання  в середньому 89,1 %,  
сума нарахованого зносу за рiк - 1107,0 тис.грн. 
Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх придбанням  на суму 92,0 тис.грн. 
(машини та устаткування 68,0 тис.грн., iншi основнi засоби 24,0 тис.грн.)  та 
ліквідуванням на суму 40,0 тис. грн. (машини та устаткування 10,0 тис.грн., iншi 
основнi засоби 30,0 тис.грн. ) 
Обмежень на використання майна Емiтента немає. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 193170 175561 

Статутний капітал (тис.грн.) 37226 37226 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 37226 37226 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(193170.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(37226.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 20611.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 20611.00 Х Х 
Опис Станом на 31.12.2014  зобов'язання Товариства збiльшились до рiвня 20611 тис.грн.  Збiльшення 

зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення страхових резервiв. 
 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

16.01.2014 16.01.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв                                                                                                                                           

19.03.2014 19.03.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв                                                                                                                                           

19.03.2014 19.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                    

31.03.2014 31.03.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв                                                                                                                                           

16.06.2014 17.06.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв                                                                                                                                           

29.08.2014 29.08.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв                                                                                                                                           

29.09.2014 30.09.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв                                                                                                                                           

31.10.2014 31.10.2014 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв                                                                                                                                           

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2014 1 0 
2 2013 2 1 
3 2012 2 1 

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

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

Акціонери   X 
Депозитарна установа   X 
Інше д/н 
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 
 Так Ні 
Підняттям карток      X   
Бюлетенями (таємне голосування)                           X 
Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 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 затвердження рiшення, прийнятого Виконавчим органом 
 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради                          0 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави                           0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
Стратегічного планування                                  X 
Аудиторський     X 
З питань призначень і винагород                           X 
Інвестиційний     X 
Інші (запишіть)                                         Наглядова рада Статутом Товариства не передбачена 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  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                                      Наглядова рада Статутом Товариства не передбачена 
 
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 (запишіть)                                                                           Наглядова рада Статутом Товариства не передбачена 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)                                                                           Наглядова рада Статутом Товариства не передбачена 
 
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? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Так Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так 

 
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)  Ні 
 
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 акції акціонерного товариства               X 
Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                         Товариство має Положення про Службу внутрiшнього аудиту 
 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 



ринок цінних 
паперів 

товаристві акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    X 
Менше ніж раз на рік                                      X 
Раз на рік                                                X 
Частіше ніж раз на рік                                  X   
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 
Наглядова рада                                            X 
Виконавчий орган                        X   
Інше (запишіть)                                         д/н 
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень                         X 
Не задовольняли умови договору з аудитором              X   
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                         д/н 
 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 
 Так Ні 
Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   
Наглядова рада                                            X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства      X   
Стороння компанія або сторонній консультант               X 
Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                         д/н 
 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 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 10 відсотків голосів                                      X 
Інше (запишіть)                                         д/н 
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 
Випуск акцій                                              X 
Випуск депозитарних розписок                              X 
Випуск облігацій                                          X 
Кредити банків                                            X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                         д/н 
 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       
Так, плануємо розпочати переговори                        
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                   X 
Не визначились                                            
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: Кодексу корпоративного управлiння немає 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: Кодексу корпоративного управлiння немає 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
 Кодексу корпоративного управлiння немає 



Звіт про корпоративне управління 
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
 
Мета провадження дiяльностi ПрАТ СК "Теком" - задоволення потреб фiзичних та юридичних осiб у 
страхових i фiнансових послугах для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї 
добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами 
дивiдендiв. 
 
2. Перелік  власників істотної участі (у тому числі осіб,  що здійснюють контроль за фінансовою 
установою) (для  юридичних  осіб зазначаються:  код за ЄДРПОУ,  найменування, місцезнаходження; 
для фізичних осіб - прізвища,  імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством 
вимогам та зміну їх складу за рік. 
 
Власник iстотної участi - Пiдприємство "Теком" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (Україна, 
65014, м. Одеса, провулок Сабанський, 2, кв.2, код ЄДРПОУ 14286247).  
Особи, що здiйснюють контроль за страховиком: 
учасники Пiдприємства "Теком" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю: Родiн Юрiй 
Олександрович, Родiна Тамара Михайлiвна, Ванецьянц Алла Юрiївна.  
Власники   iстотної   участi   (в  тому  числi  особи,  що здiйснюють контроль за  фiнансовою установою), 
вiдповiдають встановленим законодавством вимогам, змiна їх складу за рiк - не вiдбувалась. 
 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами  наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил,  що призвело  до  заподіяння  шкоди  
фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
 
Факти порушення членами виконавчого органу страховика внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння 
шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг - вiдсутнi (не має). Факти порушення членами 
наглядової ради фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй 
установi  або споживачам фiнансових послуг - вiдсутнi (не має), оскiльки Статутом ПрАТ СК "Теком" 
утворення Наглядової ради не передбачено. 
 
4. Вкажіть  про  заходи  впливу,  застосовані  протягом  року органами  державної влади до фінансової 
установи,  у тому числі до членів  її  наглядової  ради  та  виконавчого  органу,   або   про відсутність 
таких заходів. 
 
Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, в тому числi до 
членiв виконавчого органу - вiдсутнi. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до 
членiв наглядової ради - вiдсутнi, оскiльки Статутом ПрАТ СК "Теком" утворення Наглядової ради не 
передбачено  
 
5. Вкажіть  на  наявність  у  фінансової   установи   системи управління   ризиками   та   її  ключові  
характеристики  або  про відсутність такої системи. 
 
Система управлiння ризиками розроблена фiнансовою установою, здiйснюється та реалiзовується у 
вiдповiдностi вимог чинного законодавства України. Управлiння ризиками у страховика є постiйним, 
динамiчним та безперервним процесом та направлене на реалiзацiю наступних задач: створення повноцiнної 
бази для прийняття рiшень та планування; забезпечення безперервного узгодженого процесу управлiння 
ризиками, що базується на своєчаснiй iдентифiкацiї, оцiнцi, аналiзi, монiторингу, контролю для забезпечення 
досягнення поставлених завдань; впровадження та вдосконалення системи управлiння, що дозволяє уникати та 
мiнiмiзувати потенцiйно негативнi подiї; пiдвищення ефективностi використання та розподiлу ресурсiв; 
запобiгання втрат та збиткiв шляхом пiдвищення ефективностi дiяльностi Компанiї, що забезпечить захист 
активiв та акцiонерного капiталу; забезпечення ефективностi бiзнес-процесiв, достовiрностi управлiнської та 
бухгалтерської звiтностi та сприяння дотриманню юридичних норм.       
                Фiнансова установа здiйснює управлiння ризиками в ходi постiйного процесу iдентифiкацiї, оцiнки та 
монiторингу, а також за допомогою встановлення лiмiтiв ризику та iнших засобiв внутрiшнього контролю. 
Процес  управлiння ризиками має вирiшальне значення для пiдтримання стабiльної рентабельностi страховика, 
та кожен спiвробiтник страховика несе вiдповiдальнiсть за ризики, пов'язаними з його обов'язками. 
Фiнансовою установою була розроблена система управлiння ризиками, зокрема, 5-ти бальна система оцiнки 
ризикiв за ймовiрнiстю виникнення, 5-ти бальна система оцiнки ризикiв за ступенем впливу. Розроблено 
перелiк (реєстр) ризикiв та загроз, що можуть вплинути на досягнення страховиком поставлених задач/цiлей 
на вiдповiдний перiод. В ньому вказанi види ризикiв, причини виникнення ризикiв, опис можливих наслiдкiв 
вiд реалiзацiї ризику, ймовiрнiсть реалiзацiї ризику та оцiнка впливу можливих негативних наслiдкiв вiд 
реалiзацiї ризику. Затверджено Стратегiю управлiння ризиками страховика.  В своїй дiяльностi фiнансова 
установа стикається з наступними ризиками: ризики, пов'язанi зi страховою дiяльнiстю, ринковi ризики, 
операцiйнi ризики, ризик дефолту контрагента та ризик учасника фiнансової групи. 
 
 



6. Вкажіть   інформацію   щодо   результатів   функціонування протягом року системи  внутрішнього  
аудиту  (контролю),  а  також дані, зазначені   в  примітках  до  фінансової  та  консолідованої  
фінансової   звітності   відповідно   до   положень   (стандартів) бухгалтерського обліку. 
 
На виконання вимог Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових 
послуг" у 2012 роцi була створена Служба внутрiшнього аудиту та обрано внутрiшнього аудитора, яка 
функцiонувала протягом 2014 року. Служба внутрiшнього аудиту дiє на пiдставi вiдповiдного Положення, яке 
визначає та регламентує порядок її створення i органiзацiю роботи. Протягом 2014 року у вiдповiдностi з 
даним Положенням, Служба внутрiшнього аудиту виконувала свої основнi завдання та функцiї, у тому числi: 
перевiрка та оцiнювання внутрiшнього контролю, монiторинг функцiонування внутрiшнього контролю та 
надання рекомендацiй з його вдосконалення; перевiрка фiнансової та господарської iнформацiї, в тому числi 
звiтностi; перевiрка законностi проведення фiнансових та iнших господарських операцiй; перевiрка та 
оцiнювання повноти, своєчасностi та достовiрностi фiнансової та iншої звiтностi; перевiрка дотримання 
законiв, нормативних актiв та iнших зовнiшнiх документiв, що встановлюють вимоги до дiяльностi; перевiрка 
дотримання прийнятої полiтики, внутрiшнiх положень та iнших внутрiшнiх вимог; оцiнювання ефективностi 
виконання членами виконавчого органу та працiвниками покладених на них обов'язкiв та надання 
рекомендацiй щодо її пiдвищення.  
Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку подано в фiнансовiй звiтностi ПрАТ СК "Теком". 
 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що  перевищує  встановлений  у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
 
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи 
розмiр, вiдсутнi (не здiйснювалось). 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
 
Купiвля-продаж активiв протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи 
розмiр, не здiйснювалась, у зв'язку з чим, оцiнка активiв не складалась. 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами, в тому  числі  в  межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання,  проведені  протягом  року  (така  інформація не є  
комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
 
З пов'язаними особами протягом року проводились розрахунки по операцiям за укладеними договорами з 
розмiщення депозитних вкладiв, договорам страхування та договору про залучення коштiв на умовах 
субординованого боргу. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації  (вимоги) органів,  які  здійснюють  державне  
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
 
Використаних рекомендацiй органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо 
аудиторського висновку - немає, з пiдстав їх вiдсутнi. 
 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради  фінансової  установи,  призначеного   
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,  найменування, місцезнаходження;  
для фізичної  особи  -  прізвище,  ім'я  та  по батькові). 
 
Зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року - немає, оскiльки утворення 
Наглядової ради Статутом ПрАТ СК "Теком" не передбачено.  
 У 2013 роцi вiдповiдно до компетенцiї виконавчого органу укладено договiр на надання аудиторських 
послуг з ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фiнанси". Код за ЄДРПОУ 34619277. Мiсцезнаходження: 01054, м.Київ, 
О.Гончара, 41 (лiт. "А"), 3 поверх.   
 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність  зовнішнього  аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності; 
 
 Загальний стаж аудиторської дiяльностi зовнiшнього аудитора - 8 рокiв. 
 
 кількість років,  протягом  яких  надає  аудиторські  послуги фінансовій установі; 
 
 Кiлькiсть рокiв, протягом яких зовнiшнiй аудитор надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi  - 2 
роки. 
 
 перелік інших  аудиторських послуг,  що надавалися фінансовій установі протягом року; 



 
 Iншi аудиторськi послуги зовнiшнiм аудитором фiнансовiй установi протягом року не надавалися 
 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього   
аудитора; 

 
 Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора - 
вiдсутнi. 
 
 ротацію аудиторів  у  фінансовій  установі  протягом останніх п'яти років; 
 
 Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв: до 2013 року аудитором 
фiнансової установи було ТОВ  АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВ; з 2013 рiку аудитором фiнансової установи 
є ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фiнанси". 
  
  
 
  

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 
подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком,  
виявлені органами,  які  здійснюють  державне  регулювання  ринків фінансових послуг.  

  
 Стягнення Аудиторською палатою до аудитора протягом року - не застосовувалися; факти подання 
недостовiрної звiтностi  фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським  висновком, виявленi органами,  
якi  здiйснюють  державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - вiдсутнi. 
  
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг; 
 
 У страховика наявний механiзм розгляду скарг; 
 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати   

скарги; 
 
 Прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника страховика, уповноваженого розглядати скарги - Генеральний 
директор Товариства - Стась Едуард Павлович. 
 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер,  кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

  
 Скарг протягом року стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою - не надходило 
  

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 
 
Протягом 2014 року позовiв на розглядi у судах стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою 
установою не перебувало. 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

за ЄДРПОУ 25050281 

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110137300 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників  65   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Михайлiвська,  
44, т.0487190555 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.  

 

                                                                    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 238 209 

554    
первісна вартість 1001 708 755 
554    
накопичена амортизація 1002 470 546 
--    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
--    
Основні засоби 1010 276 246 
428    
первісна вартість 1011 1301 1353 
428    
знос 1012 1025 1107 
--    
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
--    
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
--    
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

--    
інші фінансові інвестиції 1035 155899 175899 
108480    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
--    
Відстрочені податкові активи 1045 334 155 
591    
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
--    
Усього за розділом I 1095 156747 176509 
110053    
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 44 89 

56    
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
--    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 826 1774 



2317    
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

--    
з бюджетом 1135 101 80 
--    
у тому числі з податку на прибуток 1136 100 79 
--    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- -- 
13156    
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
19385    
Гроші та їх еквіваленти 1165 29761 29923 
36229    
Готівка 1166 6 8 
--    
Рахунки в банках 1167 29755 29915 
--    
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
--    
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2749 5406 
--    
резервах незароблених премій 1183 2749 5406 
--    
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
--    
Усього за розділом II 1195 33481 37272 
71143    
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

--    
Баланс 1300 190228 213781 
181196    



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 37226 37226 

37226    
Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
--    
Додатковий капітал 1410 -- -- 
--    
Резервний капітал 1415 5584 5584 
4188    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 132751 150360 
105163    
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
--    
Вилучений капітал 1430 -- -- 
--    
Усього за розділом I 1495 175561 193170 
146577    
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

--    
Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
--    
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
--    
Довгострокові забезпечення 1520 781 860 
526    
Цільове фінансування 1525 -- -- 
--    
Страхові резерви 1530 13872 19750 
32861    
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1260 738 
--    
резерв незароблених премій 1533 12612 19012 
--    
Усього за розділом II 1595 14653 20610 
33387    
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

--    
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

--    
товари, роботи, послуги 1615 14 1 
12    
розрахунками з бюджетом 1620 -- -- 
1085    
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
1085    
розрахунками зі страхування 1625 -- -- 
--    
розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 
--    
Поточні забезпечення 1660 -- -- 
--    
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
--    
Інші поточні зобов'язання 1690 -- -- 
135    



Усього за розділом IІІ 1695 14 1 
1232    
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

--    
Баланс 1900 190228 213781 
181196    
 
 
  
 
 

Генеральний директор ___________
_____ 

Стась Едуард Павлович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Куцигіна Лілія Олександрівна 

               (підпис)     
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

за ЄДРПОУ 25050281 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

Чисті зароблені страхові премії  2010 28941 24645 
Премії підписані, валова сума 2011 44714 32915 
Премії, передані у перестрахування 2012 (12030) (7594) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 6400 184 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 2657 -492 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (12347) (10939) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 3235 1935 
Валовий:   
     прибуток  2090 13359 11771 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 4293 4063 
Адміністративні витрати  2130 (--) (--) 
Витрати на збут 2150 (613) (905) 
Інші операційні витрати  2180 (3595) (4463) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 13444 10466 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 6326 7024 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 19770 17490 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2161 -2205 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 17609 15285 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 2455 -- -- 



доходом 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 17609 15285 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 87 81 
Витрати на оплату праці 2505 5212 5090 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1925 1851 
Амортизація 2515 199 268 
Інші операційні витрати 2520 12367 10952 
Разом 2550 19790 18242 
 
 

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 1329500 1329500 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 1329500 1329500 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 13.24482890 11.49680330 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 13.24482890 11.49680330 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 

Генеральний директор ___________
_____ 

Стась Едуард Павлович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Куцигіна Лілія Олександрівна 

               (підпис)     
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

за ЄДРПОУ 25050281 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 -- -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2484 1418 
Надходження від повернення авансів 3020 148 46 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 448 137 

Надходження від страхових премій 3050 44809 32915 
Інші надходження 3095 2164 2981 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (6892) (3742) 

Праці 3105 (4096) (4018) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2112) (2035) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2933) (4148) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (2140) (3151) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (793) (997) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (49) (1430) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (142) (104) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 (18089) (12053) 

Інші витрачання 3190 (856) (643) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14884 9324 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- 1820 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 5426 7487 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (20000) (1820) 

необоротних активів 3260 (148) (50) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -14722 7437 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- 713 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 (--) (48895) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 



Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -48182 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 162 -31421 
Залишок коштів на початок року 3405 29761 61182 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 29923 29761 
 
  
 
 

Генеральний директор ___________
_____ 

Стась Едуард Павлович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Куцигiна Лiлiя Олександрiвна 

               (підпис)     
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

за ЄДРПОУ 25050281 

 
Звіт про власний капітал 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 37226 -- -- 5584 132751 -- -- 175561 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 37226 -- -- 5584 132751 -- -- 175561 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 17609 -- -- 17609 

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

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

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

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 17609 -- -- 17609 
Залишок на кінець року 4300 37226 -- -- 5584 150360 -- -- 193170 
 
  
 
 

Генеральний директор ___________
_____ 

Стась Едуард Павлович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Куцигiна Лiлiя Олександрiвна 

               (підпис)     
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

за ЄДРПОУ 25050281 

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110137300 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників  75   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Михайлiвська,  
44, т.0487190555 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Консолідований баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.  

 

                                                                    Форма № 1-к                                      Код за ДКУД 1801007 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 432 434 

первісна вартість 1001 708 755 
накопичена амортизація 1002 276 321 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 276 247 
первісна вартість 1011 1301 1354 
знос 1012 1025 1107 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 108300 128300 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 334 155 
Гудвіл при консолідації 1055 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 109342 129136 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 44 89 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 829 2377 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 100 5 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 5 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- -- 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- 15 
Гроші та їх еквіваленти 1165 83385 123344 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2749 5406 
Інші оборотні активи 1190 12 198 
Усього за розділом II 1195 87119 131434 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 196461 260570 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 37226 37226 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 1009 37304 
Резервний капітал 1415 5584 5584 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 133157 151361 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Неконтрольована частка 1490 4758 8424 
Усього за розділом I 1495 181734 239899 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 780 860 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 780 860 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Страхові резерви 1530 13872 19750 
Усього за розділом II 1595 14652 20610 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 18 2 
розрахунками з бюджетом 1620 57 38 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 34 
розрахунками зі страхування 1625 -- -- 
розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 
Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 -- 21 
Усього за розділом IІІ 1695 75 61 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 196461 260570 
 
 
  
 
 

Генеральний директор ___________
_____ 

Стась Едуард Павлович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Куцигіна Лілія Олександрівна 

               (підпис)     
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

за ЄДРПОУ 25050281 

 
Консолідований звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 2-к                                    Код за ДКУД 1801008 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

Чисті зароблені страхові премії  2010 28941 24646 
Премії підписані, валова сума 2011 40971 32240 
Премії, передані у перестрахування 2012 (12030) (7594) 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (9156) (10939) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 3199 2771 
Валовий:   
     прибуток  2090 16586 10936 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 13590 8102 
Адміністративні витрати  2130 (--) (--) 
Витрати на збут 2150 (4058) (1017) 
Інші операційні витрати  2180 (2529) (--) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 23589 18021 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (1922) (175) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 21667 17846 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3463 -2299 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 18204 15547 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 18204 15547 



Чистий прибуток (збиток), що належить: 
власникам материнської компанії 2470 18204 15526 

неконтрольованій частці 2475 7 21 
Сукупний дохід, що належить: 
власникам материнської компанії 2480 -- -- 

неконтрольованій частці 2485 -- -- 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 87 81 
Витрати на оплату праці 2505 5237 5090 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2115 1851 
Амортизація 2515 125 240 
Інші операційні витрати 2520 10091 6825 
Разом 2550 17655 14087 
 
 

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 1329500 1329500 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 1329500 1329500 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 13.69763070 11.69386990 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 13.69763070 11.69386990 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 

Генеральний директор ___________
_____ 

Стась Едуард Павлович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Куцигіна Лілія Олександрівна 

               (підпис)     
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

за ЄДРПОУ 25050281 

 
Консолідований звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 3-к                                      Код за ДКУД 1801009 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 -- -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2484 1418 
Надходження від повернення авансів 3020 148 46 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 448 137 

Надходження від страхових премій 3050 44809 32915 
Інші надходження 3095 2164 2981 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (9892) (3742) 

Праці 3105 (4096) (4018) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2112) (2035) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (4368) (4148) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (3575) (3151) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (793) (997) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (49) (1430) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (142) (104) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 (18089) (12053) 

Інші витрачання 3190 (3061) (643) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8244 9324 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- 1820 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 11903 7771 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (20000) (1820) 

необоротних активів 3260 (148) (50) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -8245 7721 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- 4637 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- 713 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (1296) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- 4054 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1 21099 



Залишок коштів на початок року 3405 83385 61182 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 39960 1104 
Залишок коштів на кінець року 3415 123344 83385 
 
  
 
 

Генеральний директор ___________
_____ 

Стась Едуард Павлович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Куцигiна Лiлiя Олександрiвна 

               (підпис)     
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТЕКОМ" 

за ЄДРПОУ 25050281 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

за 2014 рік  
 

                                                                                                                                       Форма № 4-к                                                                   Код за ДКУД 18010011 
 
 

Стаття 

Належить власникам материнської компанії 

Некон-
трольова-
на частка 

Разом Код 
рядка 

Зареєст-
рований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Залишок на початок року 4000 37226 -- 1009 5584 133157 -- -- 176976 4758 181734 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на початок 
року 4095 37226 -- 1009 5584 133157 -- -- 176976 4758 181734 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 4100 -- -- 36295 -- 18204 -- -- 54499 7 54506 

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

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

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

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



Внески учасників : Внески до 
капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 3659 3659 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- 36295 -- 18204 -- -- 54499 3666 58165 
Залишок на кінець року 4300 37226 -- 37304 5584 151361 -- -- 231475 8424 239899 
 
  
 
 

Генеральний директор ________________ Стась Едуард Павлович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Куцигiна Лiлiя Олександрiвна 
               (підпис)     
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Звiт про фiнансовий стан 
 
(  в тис. гривнях)       
   
Пояс-нен.  на 31.12.2014  на 31.12.2013 
 
Основнi засоби 4 247 276 
Нематерiальнi активи, крiм гудвiлу 5 434 432 
Довгостроковi iнвестицiї 8 175 899 155 899 
Вiдстроченi податковi активи 16 155 334 
Необоротнi активи  176 735 156 941 
 
Оборотнi запаси 6 89 44 
Короткострокова дебiторська заборгова-нiсть 9 2 377 829 
Переплата з податку на прибуток  5 100 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 8 15 17 014 
Активи за перестрахуванням 7 5 406 2 749 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 29 907 12 748 
Оборотнi активи  37 799 33 484 
AКТИВИ  214 534 190 425 
 
Акцiонерний (статутний) капiтал 11 37 226 37 226 
Iншi фонди 12 5 584 5 584 
Нерозподiлений прибуток  151 178 132 945 
Капiтал  193 888 175 755 
 
Короткостроковi резерви на винагоро-дження працiвникiв 15 860 780 
Зобов'язання за страховою дiяльнiстю 13 19 750 13 872 
Короткострокова кредиторська заборго-ванiсть 14 2 18 



Кредиторська заборгованiсть з поточного податку на прибуток  34  
Короткостроковi зобов'язання  20 646 14 666 
Зобов'язання  20 646 14 670 
КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  214 534 190 425 
 
Генеральний директор 
 
Головний бухгалтер 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 26 лютого 2015 року 
 
Звiт про сукупнi доходи 
 
(  в тис. гривнях)      
Показники Пояс-нен. Рiк, що закiнчися 31 грудня Рiк, що закiнчився 31 грудня 
  2014 2013 
  
Виручка вiд страхових премiй 17 40 971 31 425 
Страховi премiї, що переданi перестраховикам  (12 030) (7 594) 
Чистi заробленi страховi премiї  28 941 23 831 
Iнвестицiйнi доходи 18 6 928 7 025 
Iншi операцiйнi доходи  1 028 517 
Чистi доходи  36 897 31 373 
Страховi виплати 19 (4 720) (4 291) 
Витрати на урегулювання збиткiв, що компенсованi пере-страховиками 19 1 521
 2 335 
Чистi витрати на страховi виплати  (3 199) (1 956) 
Витрати на укладання страхових контрактiв  (9 156) (8 537) 
Витрати на маркетинг та управлiння  (3 964) (3 405) 
Витрати   (16 319) (13 898) 
Результат вiд операцiйної дiяльностi   20 578 17 475 
Витрати за податком на прибуток  (2 446) (2 161) 
Прибуток (збиток) за рiк   18 132 15 314 
Iншi сукупнi доходи  
Iнший сукупний дохiд за мiнусом податку на прибуток   - 
СУКУПНИЙ ДОХIД  18 132 15 314 
 
Генеральний директор 
 
Головний бухгалтер 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 26 лютого 2015 року 
 
Звiт про змiни в капiталi 
 
(  в тис. гривнях)           
Показники Поясн. Змiни капiталу власникiв компанiї 
  Акцiонерний (статутний) капi-тал Iншi фонди Нерозподiлений прибуток
 Всього капiтал власникiв 
Залишок на 31.12.2012 року  37 226 5 584 117 632 160 442 
Сукупний дохiд  x  15 314 15 314 
Змiни капiталу за                                                Рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2013 року    15 314 15 314 
Залишок на 31.12.2013 року  37 226 5 584 132 946 175 756 
Сукупний дохiд    18 132 18 132 
Змiни капiталу за  
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014  року    18 132 18 132 
Залишок на 31.12.2014 року  37 226 5 584 151 178 193 888 
 
Генеральний директор 
 
Головний бухгалтер 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 26 лютого 2015 року 
 
 Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ Страхова компанiя "Теком" 
 
1. Загальна iнформацiя 
 



Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi за 2014 фiнансовий рiк для Страхова компанiя "Теком"  (далi - 
"Страхова компанiя"). 
Страхова компанiя зареєстрована в Українi та є резидентом України. Страхова 
компанiя є приватним акцiоне-рним товариством i була утворена вiдповiдно до 
законодавства України.   
Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Страхової компанiї включає iншi види 
страхування, нiж страхування життя. Страхова компанiя була заснована у формi  
закритого акцiонерного товариства у  1997 роцi. На 31.12.2014 року Страхова 
компанiя має пiдроздiли: Днiпропетровська регiональна дирекцiя (створена згiдно 
наказу генерального директора № 95 вiд 16.06.2014 року), Харкiвська регiональна 
дирекцiя (створена згiдно  
наказу генерального директора № 96 вiд 16.06.2014 року) та фiлiя Київська 
Приватного акцiонерного товарис-тва страхової компанiї "Теком". В 2014 роцi, 
Страхова компанiя припинила дiяльнiсть фiлiї "Кримська" (згiдно наказу 
генерального директора № 47 вiд 31.03.2014 року), фiлiї "Харкiвська" ( згiдно 
наказу генерального ди-ректора № 158 вiд 29.08.2014 року) та фiлiї "Донецька" 
(згiдно наказу генерального директора № 192 вiд 30.09.2014 року) та фiлiї " 
Днiпропетровська" (згiдно наказу генерального директора № 157 вiд 29.08.2014 
року). 
 
Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй, зазначених в 
таблицi нижче: 
Лiцензiя Номер Дата 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 569567 21.12.2007 
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 
кре-диту) 569563 21.12.2007 
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 
(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 
(ван-тажобагажу)) 569564 21.12.2007 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 569556 21.12.2007 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзни-ка) 569570 21.12.2007 
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 
тран-спорту) 569557 21.12.2007 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 569552 21.12.2007 
Страхування вiд нещасних випадкiв 569568 21.12.2007 
Страхування залiзничного транспорту 569560 12.10.2006 
Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдаль-
нiсть перевiзника) 569554 21.12.2007 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) 569555 21.12.2007 
Страхування здоров'я на випадок хвороби 569561 21.12.2007 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 569565 12.10.2006 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i 
органi-зацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної 
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 569571 21.12.2007 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 569569 21.12.2007 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 
бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може 
при-звести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
 569573 12.10.2006 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 569553
 06.09.2005 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 569551 12.10.2006 
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 569559 21.12.2007 
Страхування медичних витрат 569566 21.12.2007 
Страхування фiнансових ризикiв 569572 21.12.2007 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошко-
дження або псування 594091 29.09.2011 
Страхування iнвестицiй 569562 21.12.2007 
Страхування врожаю сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень держав-
ними сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю зернових культур i цукрових 
бурякiв сiльськогосподарськими пiдприємствами всiх форм власностi 569558
 06.09.2005 



Обов'язкове страхування вiдповiдальностi щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до 
запуску космiчної технiки на космодромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному 
просторi 198727 11.04.2013 
Обов'язкове страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), 
яка є власнiстю України, щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску 
космiчної технiки на космодромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному 
просторi 198728 11.04.2013 
Обов'язкове  страхування цивiльно - правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
 284493 29.04.2014 
Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту 
(включаю-чи вiдповiдальнiсть перевiзника) 284492 29.04.2014 
Добровiльне страхування повiтряного транспорту 284490 29.04.2014 
Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї 284491 29.04.2014 
 
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
 
Заява про вiдповiднiсть 
 
Зазначена фiнансова звiтнiсть була пiдготована у вiдповiдностi з Мiжнародними 
стандартами фiнансо-вої звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку (РМСБО). 
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво 'рунтувалося на своєму 
кращому знаннi i розумiн-нi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та 
iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. 
 
Основа облiку 
 
Страхова компанiя прийняла МСФЗ як концептуальну основу для фiнансової звiтностi . 
Страхова компанiя перейшла на МСФЗ з 01.01.2012 року.  
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя є 
органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 
найближчому майбутньому. Керiвництво та ак-цiонери мають намiр розвивати 
дiяльнiсть Компанiї в Українi. На думку керiвництва, застосування при-пущення щодо 
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є 
адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi капiталу та зобов'язання 
акцiонерiв надавати пiдтримку Ком-панiї. 
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до принципу оцiнки за 
iсторичною вартiстю, за ви-нятком того, що розкрито в облiковiй полiтицi нижче.. 
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України, у тисячах 
українських гривень.  
 
3. Зведена iнформацiя щодо найбiльш суттєвих положень облiкової полiтики  
 
Основнi принципи облiкової полiтики 
 
Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної 
вартостi, з коригуваннями на по-чаткове визнання фiнансових iнструментiв за 
справедливою вартiстю та переоцiнку фiнансових активiв для подальшого продажу i 
фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої 
вiдносяться на фiнансовий результат. Основнi принципи облiкової полiтики, що 
використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено далi. Цi 
принципи застосовувались послiдовно вiд-носно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, 
якщо не зазначено iнше 
 
Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть 
вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування 
 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Страхова компанiя визнає фiнансовi 
активи та зо-бов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних 
зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї 
фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з викори-станням облiку за датою 
розрахунку.  
 
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 
фiнансовий результат, спо-чатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi 
фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, 
понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi 
при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому ви-
знаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою 
вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим 



самим фiнансовим iнструментом, що спосте-рiгаються на ринку, або методики оцiнки, 
якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкри-тих ринкiв 
 
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi 
iз придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - 
це витрати, що не були б поне-сенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на 
проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi 
працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та 
дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також 
пода-тки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на 
проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями, 
витрат на фiнансування, внутрiшнiх ад-мiнiстративних витрат чи витрат на 
зберiгання. 
Облiкова полiтика для подальшої переоцiнки даних статей розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
 
Фiнансовi активи. Фiнансовi активи класифiкуються на такi категорiї: 
 
- Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю змiни якої 
вiдносяться на фiнан-совий результат, 
- Фiнансовi активи в наявностi для продажу, 
- Кредити та дебiторська заборгованiсть, 
- Фiнансовi активи, що утримуються до погашення 
 
Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 
результат. Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 
фiнансовий результат, - це фiнансовi акти-ви, що при початковому визнаннi 
безвiдклично вiдносяться до цiєї категорiї. Керiвництво вiдносить цiннi папери до 
цiєї категорiї лише у тому випадку, якщо (а) така класифiкацiя призводить до 
усунення або суттєвого зменшення невiдповiдностi в облiку, що виникає у результатi 
оцiнки активiв чи зобов'язань або визнання прибуткiв та збиткiв, пов'язаних з цими 
активами та зобов'язаннями, iз використанням рiз-них методик оцiнки; або (б) група 
фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або обома групами i оцi-нює результати 
операцiй з фiнансовими активами та фiнансовими зобов'язаннями на основi справед-
ливої вартостi згiдно з задокументованою стратегiєю управлiння ризиками або 
iнвестицiйною стратегi-єю, i iнформацiя, пiдготовлена на основi справедливої 
вартостi, регулярно подається та аналiзується управлiнським персоналом 
 
Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 
результат, облiковуються за справедливою вартiстю.  
 
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої 
можна врегулю-вати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж 
добре обiзнаними непов'язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. 
Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну пропо-зицiї для фiнансових активiв 
та цiну попиту для фiнансових зобов'язань, що котируються на активному ринку. 
Стосовно активiв та зобов'язань iз ринковими ризиками, що взаємно компенсуються,  
компанiя може використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої 
вартостi позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої 
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий 
iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котиру-вання 
цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi 
чи в iншiй ор-ганiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi та регулярнi 
ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних умовах 
 
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких 
вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi 
методики оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що 
базуються на даних про останнi угоди, здiйсненi мiж не-пов'язаними сторонами, або 
аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. Застосування ме-тодик 
оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi ринковими даними. У цiй 
фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли замiна будь-
якого такого припущення можливим альте-рнативним варiантом може призвести до 
суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов'язань 
 
Проценти, заробленi за цiнними паперами за справедливою вартiстю, змiни якої 
вiдносяться на фiнан-совий результат, розраховуються з використанням методу 
ефективної процентної ставки i показуються у прибутку чи збитку за рiк як 
процентний дохiд. Дивiденди включаються до дивiдендного доходу у скла-дi iншого 
операцiйного доходу в момент встановлення права  компанiї на одержання виплати 
дивiдендiв i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiн 



справедливої вартостi та прибуток або збиток вiд припинення визнання облiковуються 
у прибутку чи збитку за рiк як прибуток за вираху-ванням збиткiв вiд цiнних 
паперiв за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий ре-зультат, 
за перiод, в якому вiн виникає. 
 
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це є непохiдними фiнансовими 
iнструментами, що мають фiксований термiн погашення i не мають котирувань на 
активному ринку. Цi фiнансовi активи первiсно визнаються за вартiстю, яка є 
справедливою вартiстю компенсацiї, сплаченої при придбаннi фiнансових активiв, а в 
подальшому оцiнюються за  амортизованою собiвартiстю з використанням методу 
ефектив-ного вiдсотку, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення. 
 
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення - непохiднi фiнансовi активи з 
фiксованими платежами, або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також з 
фiксованими строками погашення класифiкуються як такi, якi утримуються до 
погашення, якщо Страхова компанiя має намiр та здатнiсть утримувати їх до 
погашення . Пiсля первiсного визнання, фiнансовi активи, утримуванi до погашення, 
оцiнюються амор-тизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного 
вiдсотку, за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення. Доходи та витрати 
вiдображаються у фiнансовому результатi поточного перiоду в разi припинення 
визнання iнвестицiї або знецiнення , а також у процесi амортизацiї. 
 
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового 
iнструмента мiнус пога-шення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для 
фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшен-ня вартостi щодо понесених збиткiв вiд 
знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiд-строчених витрат за 
угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми пога-
шення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi 
доходи та нарахо-ванi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд 
та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на 
наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вi-дображаються окремо, 
а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 
 
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або 
процентних ви-трат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної 
процентної ставки (ефективної процен-тної ставки) вiд балансової вартостi 
iнструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою 
розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх 
збиткiв за кредитами) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї 
фiнансового iнструмента або, у вiдпо-вiдних випадках, протягом коротшого термiну 
до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка 
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою 
ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, 
якi вi-дображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного 
iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових 
ставок. Такi премiї або дисконти амортизу-ються протягом всього очiкуваного 
термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та 
виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною 
ефектив-ної процентної ставки. 
 
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки 
вiд знецi-нення визнаються у прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у 
результатi однiєї або декiлькох по-дiй ("збиткових подiй"), що вiдбулись пiсля 
початкового визнання фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки 
оцiночних грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або групою 
фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо  Страхова 
компанiя визначає вiдсутнiсть об'єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого 
фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до 
групи фiнансових активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та 
здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення. Основними факторами, якi 
враховує  Страхова компанiя при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його 
прострочений статус та можливiсть реа-лiзацiї вiдповiдної застави, за її наявностi  
 
Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть 
об'єктивних ознак збитку вiд знецiнення: 
o позичальник/емiтент зазнає суттєвих фiнансових труднощiв 
o порушення умов договору, якi пов'язанi з неможливiстю сплати вiдсоткiв або 
основної суми платежiв 
o зникнення умов для надання концесiї боржнику/емiтенту, за якими боржник ранiше 
мав вiдповiднi пра-ва 
o ймовiрнiсть банкрутства позичальника/емiтента 



o зникнення активного ринку у зв'язку з фiнансовими труднощами 
позичальника/емiтента 
o суттєвi змiни, якi чинять негативний вплив на iнвестицiї в iнструменти капiталу, 
пов'язанi з технологiч-ним, ринковим, економiчним або юридичним середовищем, де 
емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, та такi змiни свiдчать про те, що iнвестицiї 
можуть не повернутися 
o значне або тривале зменшення справедливої вартостi iнструментiв капiталу нижче 
вартостi придбання 
 
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об'єднуються у 
групи на основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики 
враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких 
активiв та є iндикаторами спроможностi дебiтора сплатити суми заборгованостi 
вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються 
 
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на 
предмет знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових 
потокiв вiд активiв та досвiду керiвницт-ва стосовно того, якою мiрою цi суми 
стануть простроченими в результатi минулих збиткових подiй i якою мiрою такi 
простроченi суми можна буде вiдшкодувати. Попереднiй досвiд коригується з 
урахуван-ням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали 
на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається вплив 
тих умов у попередньому перiодi, якi не iс-нують на даний момент 
 
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою 
вартiстю, перегляда-ються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових 
труднощiв позичальника чи емiтента, знецi-нення такого активу оцiнюється iз 
використанням ефективної процентної ставки, яка застосовувалася до змiни його умов 
 
Збитки вiд знецiнення завжди визнаються шляхом створення резерву у сумi, 
необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi 
очiкуваних грошових потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних 
збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою для даного 
активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних майбутнiх грошових потокiв 
забезпеченого за-ставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть 
виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням 
витрат на отримання та продаж застави незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення 
стягнення на предмет застави. 
 
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це 
зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання 
збитку вiд знецiнення (наприклад, через пi-двищення кредитного рейтингу дебiтора), 
то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення сторнується шля-хом коригування рахунку 
резерву. Сума зменшення вiдображається у прибутку чи збитку за рiк 
 
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву 
збиткiв вiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування 
активу та пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум 
кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи 
збитку за рiк 
 
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу. Ця класифiкацiя включає 
iнвестицiйнi цiннi па-пери, якi  компанiя має намiр утримувати протягом 
невизначеного часу i якi можуть бути проданi для покриття потреб лiквiдностi або 
внаслiдок змiн процентних ставок, курсу обмiну або цiн акцiй.  Страхова компанiя 
здiйснює вiдповiдну класифiкацiю iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого 
продажу у мо-мент їх придбання 
 
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу облiковуються за справедливою 
вартiстю. Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних паперах для подальшого 
продажу, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та вiдображаються у 
прибутку чи збитку за рiк. Дивiденди по iнструментах капiталу для подальшого 
продажу вiдображаються у прибутку чи збитку за рiк в момент встановлення права  
Компанiї на одержання виплат i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi 
iншi елементи змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi iншого сукупного 
доходу як вiдстроченi до момен-ту списання iнвестицiї або її знецiнення; при цьому 
кумулятивний прибуток або збиток виключається зi складу капiталу та вiдноситься на 
прибуток чи збиток за рiк. 
 
Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх понесення 
в результатi однiєї або кiлькох подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулися пiсля 



початкового визнання iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу. Значне 
або тривале зниження справедливої вартостi дольового цiнного папе-ру до рiвня, 
нижчого за його первiсну вартiсть, є свiдченням того, що такий цiнний папiр 
знецiнений. На-копичений збиток вiд знецiнення, що оцiнюється як рiзниця мiж 
вартiстю придбання та поточною спра-ведливою вартiстю мiнус будь-який збиток вiд 
знецiнення активу, ранiше визнаний у прибутку чи збитку за рiк, вилучається з 
iншого сукупного доходу та визнається у фiнансовому результатi. Збитки вiд знецi-
нення iнструментiв капiталу через фiнансовий результат не сторнуються. Якщо в 
наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для подальшого 
продажу збiльшується i це збiльшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка 
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд 
знецiнення сторнується через прибуток чи збиток за рiк. 
 
Припинення визнання фiнансових активiв. Страхова компанiя припиняє визнавати 
фiнансовi активи, ко-ли (а) активи погашенi або права на отримання грошових 
потокiв вiд активiв iнакше втратили свою чин-нiсть, або (б)  компанiя передала 
права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або ук-лала угоду про 
передачу, i при цьому (i) також передав в основному всi ризики та вигоди, 
пов'язанi з во-лодiнням активами, або (ii)  компанiя не передала та не залишила в 
основному всi ризики та вигоди во-лодiння, але припинила здiйснювати контроль. 
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi 
повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових об-межень на 
перепродаж. 
 
Угоди про продаж та подальший викуп. Угоди про продаж та подальший викуп (угоди 
"репо"), якi фак-тично забезпечують контрагенту доходнiсть кредитора, вважаються 
операцiями забезпеченого фiнансу-вання. Визнання цiнних паперiв, проданих 
вiдповiдно до угод про продаж та подальший викуп, не при-пиняється. Цiннi папери у 
звiтi про фiнансовий стан не рекласифiкуються, крiм випадкiв, коли їх одержу-вач 
має договiрне або традицiйне право продати або передати цi цiннi папери в заставу. 
В останньому випадку вони переводяться до категорiї дебiторської заборгованостi за 
операцiями викупу. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою 
активи, якi можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким 
притаманний незначний ризик змiни вар-тостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
включають залишки на рахунках в банках, якi не є обмеженими для використання та 
всi розмiщення коштiв на депозитних рахункiв банкiв з первiсним строком погашен-ня 
не бiльше трьох мiсяцiв. Кошти, щодо яких iснують обмеження стосовно їх 
використання протягом перiоду, який перевищує три мiсяцi, з моменту надання, 
виключаються з грошових коштiв та їх еквiва-лентiв. Грошовi кошти та їх 
еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю 
 
Основнi засоби та нематерiальнi активи. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 
збиткiв вiд зменшення корисностi. 
 
Амортизацiя об'єктiв примiщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання 
розраховується лi-нiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi 
до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами: 
                                                                                                                          
Строки експлуатацiї (у роках) 
Меблi та офiсне обладнання                                                                                                     
5-12 
Транспортнi засоби                                                                                                                    
5 
Комп'ютери та обладнання                                                                                                       
3-5 
Полiпшення орендованих примiщень                                                                         
протягом строку оренди 
 
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку  компанiя отримала б у 
теперiшнiй момент вiд про-дажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на 
продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного акти-ву вiдповiдав строку 
експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного викорис-
тання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного використання 
переглядаються та, за необхiд-ностi, коригуються на кожну звiтну дату. 
 
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх 
виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються 
iз наступним списанням замiненого ком-поненту. 



 
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка наявностi ознак знецiнення 
примiщень, удоско-налень орендованого майна та обладнання. Якщо такi ознаки 
iснують, розраховується вартiсть вiдшко-дування, яка дорiвнює справедливiй 
вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використан-ня, залежно вiд 
того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi 
вiдшко-дування, а збиток вiд знецiнення визнається у прибутку чи збитку за рiк. 
Збиток вiд знецiнення, вiдобра-жений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, 
сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення 
вартостi використання активу або його справедливої вартостi за мiнусом витрат на 
продаж. 
 
Прибуток або збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння 
суми надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у прибутку чи збитку за рiк 
(у складi iнших операцiйних доходiв або витрат). 
Нематерiальнi активи  Компанiї як мають, так i не мають  кiнцевий термiн 
використання та включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та 
лiцензiї на основну дiяльнiсть 
 
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi 
витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення 
 
Операцiйна оренда. У випадках, коли Страхова компанiя виступає орендарем в рамках 
оренди, за якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються 
орендодавцем  компанiї за-гальна сума орендних платежiв включається до прибутку 
або збитку рiвними частинами протягом строку оренди 
 
Оренда, вбудована в iншi договори, вiдокремлюється, якщо (а) виконання договору 
пов'язане з викорис-танням конкретного активу або активiв та (б) договiр 
передбачає передачу права на використання акти-ву. 
 
Якщо активи надаються в оперативну оренду, оренднi платежi, що пiдлягають 
отриманню, визнаються як оренднi доходи рiвними частинами протягом строку оренди. 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухомiсть, яка утримується для отримання орендного 
доходу або для цiлей зростання вартостi капiталу, i яка не зайнята  компанiєю. 
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно ви-знається за собiвартiстю, включаючи витрати 
на операцiю, та у подальшому переоцiнюється на основi справедливої вартостi, яка 
базується на її ринковiй вартостi. Ринкова вартiсть iнвестицiйної нерухомос-тi, 
яка належить  компанiї, отримана зi звiтiв незалежних оцiнювачiв, якi мають 
визнану та вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю та мають релевантний досвiд у оцiнцi 
нерухомостi вiдповiдного типу та у вiд-повiднiй мiсцевостi. 
 
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно 
до вимог законо-давства України iз використанням податкових ставок та законодавчих 
норм, якi дiяли або фактично були введенi в дiю станом на звiтну дату. 
Витрати/(доходи) з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене 
оподаткування та вiдображаються у прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не 
мають бути вiдображенi у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi 
капiталу у зв'язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у 
цьому самому або iншому перiодi у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо 
у складi капiталу 
 
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим 
органам або ними вiд-шкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за 
поточний та попереднi перiоди. Оподатко-вуваний прибуток або збиток базується на 
оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання 
вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, 
облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. 
 
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань 
вiдносно пе-ренесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 
податковою базою активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей 
фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, 
вiдстрочений податок не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при 
початковому визнаннi активу або зобов'язання у результатi операцiї, яка не є 
об'єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний 
прибуток. Активи та зобов'язання з вiд-строченого оподаткування визначаються iз 
використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в 
дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, 
коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi 



збитки. Вiдстроченi пода-тковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують 
оподатковувану базу, та перенесенi податковi збит-ки вiдображаються лише тiєю 
мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiд-носно 
якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi 
 
Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво переоцiнює невизначенi податковi 
позицiї Страхової компанiї на кожну звiтну дату. Зобов'язання, що вiдображаються 
щодо податку на прибуток, визначаються керiв-ництвом як позицiї iз невисокою 
iмовiрнiстю того, що їх вдасться вiдстояти у випадку виникнення прете-нзiй з боку 
податкових органiв. Така оцiнка виконується виходячи з тлумачення Страховою 
компанiєю податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинностi на 
звiтну дату, та будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних 
питань. Зобов'язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що пов'язанi з 
оподаткуванням прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих керiв-ництвом витрат, 
необхiдних для врегулювання зобов'язання на звiтну дату. 
 
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська 
заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, 
якщо контрагент виконав свої зо-бов'язання за угодою, i облiковується за 
амортизованою вартiстю. 
 
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї показанi у складi капiталу. Витрати, 
безпосередньо пов'язанi з емiсi-єю нових акцiй, показуються у складi капiталу як 
зменшення суми надходжень за вирахуванням подат-кiв. Перевищення справедливої 
вартостi внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй 
облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд 
 
Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою  компанiї є валюта первинного 
економiчно-го середовища, в якому працює  Страхова компанiя. Функцiональною 
валютою та валютою подання  компанiї є нацiональна валюта України - українська 
гривня. 
 
Монетарнi активи i зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту  компанiї 
за офiцiйним об-мiнним курсом НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Доходи i збитки вiд 
курсових рiзниць, що виникають у ре-зультатi розрахункiв по операцiях i 
перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну ва-люту за офiцiйним 
обмiнним курсом НБУ на кiнець року, вiдображаються у фiнансовому результатi. Пе-
рерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних позицiй, в 
тому числi iнвести-цiй до капiталу. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу 
вартiсть дольових цiнних паперiв облiкову-ється як частина прибутку або збитку вiд 
змiн справедливої вартостi. 
 
Станом на 31 грудня вiдповiдного року основнi курси обмiну, що застосовувались для 
перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 
 
                              31 грудня 2014, гривень                31 грудня 
2013, гривень  
1 євро                             19,232908                                             
11,04153 
1 долар (США)                15,768556                                                 
7.9930 
 
 
Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням 
до звiту про фi-нансовий стан лише їхньої чистої суми здiйснюється лише тодi, коли 
iснує юридично визначене  право взаємозалiку визнаних сум i є намiр провести 
розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзу-вати актив та розрахуватися 
за зобов'язанням  
 
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату, внески 
до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування, 
оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди 
нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками  
компанiї.  Страхова компанiя не має юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати 
пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв по державнiй системi соцiального  
страхування. 
 
Страховi та iнвестицiйнi контракти - класифiкацiя 
 
Страхова компанiя укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризикiв 
або фiнансових ризикiв або обох видiв ризикiв.  Страховi є контрактами, якi 



передають суттєвий страховий ризик. Такi контракти можуть також передавати 
фiнансовий ризик.  В якостi загальної полiтики Страхова компанiя визнає значним 
ризиком потенцiйне зобов'язання по виплатi вiдшкодування у разi настання 
страхового випадку, що принаймнi на 10% перевищує суму вiдшкодування, що пiдлягає 
виплатi у разi, якщо страхо-вий випадок не вiдбудеться. 
 
Iнвестицiйними контрактами є  договори, якi передають фiнансовi ризики без 
значного страхового ризи-ку. 
 
Страховi контракти 
 
Визнання та оцiнка 
 
Страховi контракти  класифiкуються у чотири основнi категорiї, в залежностi вiд  
тривалостi ризику i чи є умови фiксованi. Страхова компанiя укладає тiльки 
короткостроковi договори. Прiоритетними напряма-ми страхування Компанiї є 
страхування наземного транспорту та страхування iншого майна. 
 
(А) короткостроковi договори страхування 
Це страховi контракти  на страхування вiд нещасних випадкiв, страхування майна i 
короткострокових договорiв страхування життя. 
 
Договори страхування вiд нещасних випадкiв захищають клiєнтiв Страхової компанiї 
вiд ризику заподi-яння шкоди третiм особам в результатi їх законної дiяльностi. 
Покриття включає як договiрнi, так  i поза-договiрнi подiї. Типовий захист, що 
пропонується, розроблений для роботодавцiв, якi набувають юриди-чну 
вiдповiдальнiсть за виплату компенсацiї постраждалим працiвникам (зобов'язання 
роботодавцiв) i для iндивiдуальних та корпоративних клiєнтiв, якi мають 
вiдповiдальнiсть  виплатити компенсацiї третiм особам за тiлеснi ушкодження або 
пошкодження майна (цивiльної вiдповiдальностi). 
 
Договори страхування майна головним чином компенсують клiєнтам Страхової компанiї 
шкоду, заподiя-ну їх власностi, або вартiсть втраченого майна. Клiєнти, якi 
здiйснюють комерцiйну дiяльнiсть у власних примiщеннях також можуть отримати 
компенсацiю за втрату доходiв внаслiдок неможливостi викорис-тання застрахованої 
власностi в їх пiдприємницькiй дiяльностi (покриття у зв'язку з припиненням дiяль-
ностi). 
 
По всiм цим контрактам, премiї визнаються доходом (заробленi премiї) пропорцiйно 
термiну страхуван-ня. Частина премiї, отриманої по договорам, якi вступили в силу, 
що вiдноситься до iснуючих ризикiв, на дату балансу вiдображається як зобов'язання 
з незароблених премiй. Премiї вiдображено до вираху-вання комiсiї та валовою сумою 
з урахуванням будь-яких податкiв та зборiв, якi накладаються на такi премiї. 
Страхова компанiя у 2014 роцi використовувала метод нарахування резерву 
незароблених пре-мiй - "1/4". 
 
Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збиткiв вiдносяться на зменшення 
доходiв по мiрi їх виникнення на основi оцiночної величини зобов'язань по 
компенсацiї власникам контракту або третiм особам постраждалих вiд власникiв 
контракту. Вони включають в себе прямi i непрямi витрати на врегу-лювання збиткiв 
i випливають з подiй, якi сталися до кiнця звiтного перiоду. Страхова компанiя не 
ви-ключає своєї вiдповiдальностi за неоплаченими вимогами iншими, нiж вимогами по 
втратi працездатно-стi. Зобов'язання за невиплаченими вимогами оцiнюються з 
використанням припущень по конкретним випадкам, заявлених до Страхової компанiї. 
 
(Б) вбудованi похiднi iнструменти 
 
Деякi похiднi iнструменти, вбудованi у договори страхування, розглядаються як 
окремi похiднi iнструме-нти, коли їх економiчнi характеристики та ризики не мають 
тiсного зв'язку з основним договором i основ-ний договiр не вiдображається за 
справедливою вартiстю через прибутки та збитки. Цi вбудованi похiднi iнструменти 
оцiнюються за справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у 
прибут-ках i збитках. 
 
Страхова компанiя окремо не визначає вбудованi похiднi iнструменти, якi 
вiдповiдають визначенню до-говору страхування або вбудованi опцiони на дострокове 
припинення договорiв страхування з виплатою фiксованої суми (або суми, що 
базується на основi фiксованої суми та процентної ставки). Всi iншi вбу-дованi 
похiднi iнструменти видiляються i облiковуються за справедливою вартiстю, якщо 
вони не тiсно пов'язанi з базовим договором страхування  i вiдповiдають визначенню 
похiдних iнструментiв. 



 
(В) Перевiрка адекватностi зобов'язань 
 
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду здiйснюється перевiрка адекватностi 
зобов'язань для забез-печення адекватностi зобов'язань за договорами. При 
виконаннi цiєї перевiрки використовуються най-кращi поточнi оцiнки майбутнiх 
грошових потокiв  та витрат на врегулювання збиткiв та адмiнiстративних витрат, а 
також iнвестицiйного доходу вiд розмiщення страхових резервiв. Будь-яка нестача  
вiдразу вiдображається у прибутку чи збитку, а в подальшому створюється додаткове 
зобов'язання  на збиток, що виникає в результатi перевiрки адекватностi 
зобов'язань (додатковий резерв ризику, що не сплинув). 
 
(Г) Контракти з перестрахування 
 
Контрактами, укладеними Страховою компанiєю з перестраховиками, по яким Страховiй 
компанiї ком-пенсуються збитки за одним або кiлькома договорами, укладеними 
Страховою компанiєю, i якi вiдповi-дають вимогам класифiкацiї для договорiв 
страхування визнаються як договори перестрахування. Конт-ракти, якi не 
вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї визнаються як фiнансовi активи. Договори 
страху-вання, укладенi Страховою компанiєю вiдповiдно до якого iншою стороною 
договору є iнший страховик (внутрiшнє перестрахування) включаються до договорiв 
страхування. 
 
Виплати, на якi Страхова компанiя має право вiдповiдно до договорiв 
перестрахування визнаються ак-тивами перестрахування. Цi активи складаються з 
короткострокових вимог до перестраховикiв, а також довгострокової дебiторської 
заборгованостi, якi залежать вiд очiкуваних вимог та винагород, що випли-вають з 
пов'язаних перестрахованих договорiв страхування. Суми, що вiдшкодовуються 
перестрахови-ками або виннi перестраховикам оцiнюються послiдовно iз визначенням 
сум, пов'язаних з перестрахо-ваними договорами страхування i вiдповiдно до умов 
кожного договору перестрахування. Зобов'язання за перестрахуванням - це насамперед 
кредиторська заборгованiсть за премiями за договорами пере-страхування , яка 
визнається як витрати у перiодi нарахування. 
 
Страхова компанiя оцiнює свої активи перестрахування на знецiнення на 
щоквартальнiй основi. Якщо iснують об'єктивнi докази того, що активи 
перестрахування знецiненi, Страхова компанiя зменшує бала-нсову вартiсть активiв 
перестрахування до суми очiкуваного вiдшкодування i визнає збиток вiд знецi-нення 
у звiтi про прибутки i збитки. Страхова компанiя збирає об'єктивнi свiдчення того, 
що активи пере-страхування знецiненi, використовуючи тi ж процедури, що прийнятi 
для фiнансових активiв вiдображе-них за амортизованою вартiстю. Збиток вiд 
знецiнення розраховується за тим же методом, що викорис-товується для фiнансових 
активiв. 
 
(Д) дебiторська i кредиторська заборгованiсть, пов'язанi з договорами страхування 
 
Дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються у перiодi коли такi 
платежi належать до сплатi. Вони включають в себе суми, належнi вiд агентiв, 
брокерiв та власникiв договорiв страхування та належнi до сплати таким 
контрагентам. 
 
Якщо iснують об'єктивнi докази того, що дебiторська заборгованiсть за страховою 
дiяльнiстю є знецiне-ною, Страхова компанiя зменшує балансову вартiсть такої 
заборгованостi, i вiдповiдно визнає збиток вiд знецiнення у звiтi про прибутки i 
збитки. Страхова компанiя збирає об'єктивнi  докази того, що страхова дебiторська 
заборгованiсть є знецiненою, використовуючи той же процес, прийнятий для кредитiв  
та дебiторської заборгованостi. Збиток вiд знецiнення розраховується за тим же 
способом, що використо-вуються для цих фiнансових активiв. 
 
(Е) Суми вiд реалiзацiї пошкодженого майна та отриманi в результатi регресу 
 
Деякi страховi контракти дозволяють Страховiй компанiї продати майно (як правило, 
пошкоджене), яке отримане при врегулюваннi вимог (наприклад, врятоване майно). 
Страхова компанiя також може мати право подавати претензiї третiм особам для 
оплати частини або всiх видаткiв (наприклад, право регре-су). 
 
Оцiнки суми вiдшкодування вiд реалiзацiї пошкодженого майна включаються в якостi 
зменшення суми зобов'язань за страховими вимогами, а пошкоджене майно визнається  
в iнших активах, якщо зобов'я-зання погашено. Зменшення зобов'язань визнається в 
сумi, яка може бути об'рунтовано повернута в результатi вiдчуження майна. 
 



Вiдшкодування в наслiдок регресу також розглядаються в якостi знижки при оцiнцi 
зобов'язань за стра-ховими вимогами i визнаються в iнших активах, якщо 
зобов'язання погашено. Зменшення зобов'язань визнається в оцiночнiй сумi 
вiдшкодування, яке може бути отримане а результатi дiй проти винної тре-тьої 
особи. 
4. Основнi облiковi оцiнки та припущення 
 
Страхова компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв 
i зобов'язань, що визнаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного 
фiнансового року. Оцiнки та припущення постiйно переглядаються i базуються на 
попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очi-куваннях 
щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. 
А) Остаточнi зобов'язання за вимогами, що заявленi за договорами страхування 
Оцiнка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є 
найбiльш важливою бухгалтерською оцiнкою Страхової компанiї. Iснує декiлька причин 
невизначеностi, якi необхiдно врахову-вати при оцiнцi зобов'язань, по яким 
Страхова компанiя в кiнцевому випадку буде здiйснювати виплатити за такими 
вимогами.  
Оцiнка остаточної вартостi вимог є складним процесом i не може бути зроблена за 
допомогою звичайних актуарних методiв. Iстотними факторами, якi впливають на 
напрямки процесу оцiнки резервiв є збiльшен-ня рiвня захворюваностi, якi розширили 
обсяг i покриття, що були визначенi в договорах страхування, ви-пущенi Страховою 
компанiєю. малоймовiрно, що будь-якi чiткi  напрямки з'являться в методах 
розрахункiв  компенсацiй в найближчому майбутньому. Через цю невизначенiсть, не є 
можливим визначити майбутнiй розвиток вимог по страховим виплатам з тим же 
ступенем надiйностi, як за iншими видами вимог. 
Страхова компанiя вважає, що зобов'язання по вимогам   розраховане станом на 
кiнець року є адекват-ним.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Б) Знецiнення наявних для продажу фiнансових iнструментiв капiталу 
 
Страхова компанiя визначає, що наявнi для продажу фiнансовi iнструменти капiталу є 
знецiненими, коли спостерiгається значне або тривале зниження справедливої 
вартостi нижче її вартостi. Визначення того, що є значним або тривалим вимагає 
професiйного судження. При прийняттi даного судження Страхова компанiя оцiнює 
серед iнших факторiв нормальну волатильнiсть цiн на акцiї, фiнансовий стан об'єкта 
iн-вестицiй, дiяльнiсть галузi або сектора, змiни в технологiї, потоки грошових 
коштiв вiд операцiйної i фiнан-сової дiяльностi. Знецiнення може мати мiсце, коли 
є докази погiршення фiнансового стану об'єкта iнвес-тицiй, дiяльностi галузi або 
сектора економiки, негативних змiн в технологiї, потоках грошових коштiв вiд 
фiнансової та оперативної дiяльностi. Якщо зниження справедливої вартостi нижче 
собiвартостi визна-ється iстотним або тривалим, Страхова компанiя буде мати 
додатковi втрати в фiнансовiй звiтностi за 2014рiк. 
 
(В) Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв у разi якщо не iснує активного ринку 
або якщо котирування не доступнi визначається з використанням методiв оцiнки. У 
цих випадках справедлива вартiсть оцiнюєть-ся за вiдкритими даними щодо 
аналогiчних фiнансових iнструментiв або за допомогою оцiнних моделей. Якщо 
вiдкритi вхiднi данi на ринку не є доступними, вони оцiнюються на основi 
вiдповiдних припущень. Якщо оцiннi пiдходи (наприклад, моделi) використовуються 
для визначення справедливої вартостi, вони перевiряються i перiодично 
переглядається квалiфiкованим персоналом, незалежним вiд того персоналу, що 
вiдповiдальний за вхiднi данi. Всi моделi сертифiкованi перед їх використанням, а 
також моделi вiдi-бранi для забезпечення достовiрностi вихiдної iнформацiї, щоб 
вона вiдображала фактичнi данi та порiвняльнi ринковi цiни. З метою досягнення 
практичностi, моделi використовують тiльки вiдкритi данi, проте в таких областях, 
як кредитний ризик (як власний кредитний ризик i ризик контрагента), волатильнiсть 
i кореляцiя вимагають вiд керiвництва здiйснення оцiнок. 
  
(Г) Податок на прибуток 
 



Дохiд страхової компанiї є об'єктом податку на прибуток в Українi. У 2014 роцi 
податок сплачується з суми нарахованих, або отриманих страхових премiй за ставкою 
3% вiд доходу, тобто фактично податок є пода-тком з доходу, а не з прибутку. У 
зв'язку з цим порiвняння фiнансового та податкового прибутку не є мож-ливим. 
Вiдстроченi податки Страхова компанiя визнає за тимчасовими рiзницями, що 
впливають на ви-значення доходу в фiнансовому та податковому облiку.  
З 2015 року порядок оподаткування податком на прибуток суттєво змiнюється у 
вiдповiдностi до нової ре-дакцiї Податкового кодексу України. А саме, буде 
обкладатися одночасно дохiд у виглядi нарахованих страхових премiй за спецiальною 
ставкою для операцiй страхування та прибуток за звичайною ставкою. Нарахований за 
спецiальною ставкою податок на дохiд зменшуватиме оподатковуваний прибуток. Для 
доходу за договорами страхування крiм довгострокового страхування життя та 
недержавного пенсiйного страхування ставка спецiального податку складає 3%. Ставка 
податку на прибуток складає 18% 
 
Страхова компанiя не здiйснювала коригування статутного капiталу, що був 
сформований у перiод гi-перiнфляцiї в Українi внаслiдок недоцiльностi такого 
перерахунку, що призведе до невiдповiдностi роз-мiру статутного капiталу даним 
статуту 
 
Використання нових та переглянутих МСФЗ та Iнтерпретацiй Комiтету з iнтерпретацiй 
МСФЗ 
Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти та поправки до дiючих стандартiв, 
якi набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiсля 
цiєї дати. 
Характер i вплив кожного нового  стандарту/поправки описанi нижче: 
"Iнвестицiйнi органiзацiї" (Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ 
(IAS) 27)   
Данi поправки передбачають виняток щодо вимоги консолiдацiї для органiзацiй, якi 
вiдповiдають визна-ченню iнвестицiйної органiзацiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 
"Консолiдована фiнансова звiтнiсть", i повиннi застосовуватися ретроспективно з 
певними звiльненнями щодо переходу до використання стандарту. Згiдно винятку 
стосовно консолiдацiї, iнвестицiйнi органiзацiї повиннi облiковувати  свої дочiрнi 
органi-зацiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Поправки не 
вплинули на фiнансову звiт-нiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не вiдповiдає 
критерiям класифiкацiї як iнвестицiйної органiзацiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. 
"Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань" - Поправки до МСФЗ 
(IAS) 32 
Данi поправки пояснюють значення фрази "в даний момент iснує юридично забезпечене 
право здiйсни-ти залiк визнаних сум" та критерiї взаємозалiку для застосовуваних 
розрахунковими палатами механiз-мiв неодночасних розрахункiв i застосовуються 
ретроспективно. Данi поправки не мали впливу на фi-нансову звiтнiсть Компанiї, 
оскiльки Компанiя не має угод про взаємозалiк. 
"Новацiя похiдних фiнансових iнструментiв i продовження облiку хеджування" - 
Поправки до МСФЗ (IAS) 39 
Данi поправки передбачають звiльнення вiд припинення облiку хеджування за умови, 
що замiна похiд-ного iнструмента, визначеного як iнструмент хеджування, 
задовольняє певним критерiям та повиннi за-стосовуватися ретроспективно. Данi 
поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не 
здiйснювала замiну своїх похiдних iнструментiв протягом звiтного або попереднього 
перi-одiв. 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi" 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 уточнює, що органiзацiя визнає зобов'язання по сплатi 
обов'язкового платежу в момент здiйснення дiяльностi, внаслiдок якої згiдно з 
законодавством виникає обов'язок по сплатi. Роз'яснення також уточнює, що якщо 
обов'язок по сплатi обов'язкового платежу виникає внаслi-док досягнення деякого 
мiнiмального порогового значення, вiдповiдне зобов'язання до досягнення тако-го 
мiнiмального порогового значення не визнається. Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 
застосовується рет-роспективно. Дане роз'яснення не мало впливу на фiнансову 
звiтнiсть Компанiї, оскiльки вона застосу-вала принципи визнання згiдно МСФЗ (IAS) 
37 "Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiдповi-дно до вимог 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 в попереднiх перiодах. 
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр." 
В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ за перiод 2010-2012 рр. Рада МСФЗ випустила 
сiм поправок до шести стандартiв, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка 
справедливої вартостi" Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинностi невiдкладно та 
застосовується щодо перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2014, i роз'яснює в текстi 
Основи для висновкiв, що безвiдсоткова короткострокова дебiторська та кре-
диторська заборгованiсть можуть оцiнюватися за сумами до оплати або отримання, 
якщо ефект дискон-тування є несуттєвим. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 13 не мала 
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 



"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр." 
В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ за перiод 2011-2013 рр. Рада МСФЗ випустила 
чотири поправки до чотирьох стандартiв, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше 
застосування мiжнародних ста-ндартiв фiнансової звiтностi". Поправка до МСФЗ 
(IFRS) 1 набирає чинностi негайно, застосовується щодо перiодiв, якi починаються 1 
сiчня 2014, i роз'яснює в текстi Основи для висновкiв, що компанiя має право 
застосовувати або дiючий стандарт, або новий стандарт, який поки не є 
обов'язковим, але допус-кає дострокове застосування, за умови послiдовного 
застосування такого стандарту в перiодах, пред-ставлених у першiй фiнансовiй 
звiтностi органiзацiї за МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 1 не мала впливу на 
фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя вже готує свою фiнансову звiтнiсть 
за МСФЗ. 
 Стандарти, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi 
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набрали 
чинностi на дату фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати цi 
стандарти з дати їх набуття чинностi. 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 
У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 
iнструменти", яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими 
iнструментами i замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фi-нансовi iнструменти: визнання та оцiнка" 
i всi попереднi редакцiї. 
Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку 
хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але на-дання порiвняльної 
iнформацiї не є обов'язковим. Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ 
(IFRS) 9 (2009, 2010 i 2013) допускається, якщо дата першого застосування припадає 
на перiод до 1 лю-того 2015 
Вплив МСФЗ (IFRS) 9 на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв та фiнансових 
зобов'язань Компанiї наразi оцiнюється. 
МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" 
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть 
яких пiдлягає та-рифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть 
застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках 
вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосуван-ня МСФЗ. Органiзацiї, що 
застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених та-рифних 
рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а руху по таким рахункам - 
окремими рядками у звiтi про прибутки або збитки i iнший сукупний дохiд. Стандарт 
вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з 
ними ризиками, а також про вплив такого регулю-вання на фiнансову звiтнiсть 
органiзацiї. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. 
Оскiльки Компанiя не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовний 
до її фiнансо-вої звiтностi. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Пенсiйнi програми з визначеною виплатою: Внески 
працiвникiв" 
МСФЗ (IAS) 19 вимагає, щоб органiзацiя враховувала внески працiвникiв або третiх 
сторiн при облiку пенсiйних програм з визначеною виплатою. Якщо внески пов'язанi з 
послугами, вони вiдносяться на пе-рiоди надання послуг як вiд'ємна винагорода. 
Поправки роз'яснюють, що якщо сума внескiв не залежить вiд стажу роботи, 
органiзацiя має право визнавати такi внески в якостi зменшення вартостi послуг в 
то-му перiодi, в якому наданi вiдповiднi послуги, замiсть вiднесення внескiв на 
перiоди надання послуг. По-правка набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 липня 2014 або пiсля цiєї дати. Компанiя не очiкує, що данi поправки 
будуть застосовнi, оскiльки Компанiя не має пенсiйних програм з визначеною 
виплатою iз внесками з боку працiвникiв або третiх осiб. 
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр." 
Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014 та iмовiрно не зроблять iстотного 
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi поправки: 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй" 
Дана поправка застосовується перспективно i роз'яснює рiзнi питання, пов'язанi з 
визначенням понять "умови результатiв дiяльностi" i "умови перiоду надання 
послуг", якi є рiзновидами такої категорiї як "умови придбання права" на 
iнструменти власного капiталу пiдприємства. 
- Умова результатiв дiяльностi повинна мiстити умову перiоду надання послуг; 
- Цiльовий показник повинен досягатися пiд час надання послуг контрагентом; 
- Цiльовий показник повинен вiдноситися до дiяльностi органiзацiї або iншої 
органiзацiї в складi тiєї ж Компанiї; 
- Умова досягнення результатiв дiяльностi може бути ринковою умовою чи не бути 
такою; 



- Якщо контрагент з якої-небудь причини припиняє надання послуг протягом перiоду 
надiлення правами, умова перiоду надання послуг не виконується. 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" 
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що всi угоди про умовне 
вiдшкодування, класифiко-ванi як зобов'язання (або активи), якi обумовленi 
об'єднанням бiзнесу, повиннi згодом оцiнюватися за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток, незалежно вiд того, чи належать вони до сфери за-стосування 
МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS) 39, якщо вiн застосовується). 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти" 
Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють наступне: 
- Органiзацiя повинна розкривати iнформацiю про судження, якi використовувало 
керiвництво при застосуваннi критерiїв групування в пунктi 12 МСФЗ (IFRS) 8, в 
тому числi короткий опис операцiйних сегментiв, якi були згрупованi подiбним 
чином, та економiчнi iндикатори (наприклад, продаж та валова маржа), якi 
оцiнювалися при формуваннi висновку про те, що згрупованi операцiйнi сегменти 
мають схожi економiчнi характеристики; 
- Iнформацiя про звiрку активiв сегмента та сукупних активiв розкривається 
тiльки в тому випадку, якщо звiрка надається керiвництву, що приймає операцiйнi 
рiшення, аналогiчно iнформацiї, що розкри-вається за зобов'язаннями сегмента. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" 
Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють в рамках МСФЗ (IAS) 16 та 
МСФЗ (IAS) 38, що актив може переоцiнюватися на пiдставi спостережних даних 
стосовно його валової або чистої балан-сової вартостi. Крiм того, роз'яснюється, 
що накопичена амортизацiя є рiзницею мiж валовою та балан-совою вартiстю активу. 
Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" 
Поправка застосовується ретроспективно i роз'яснює, що керуюча компанiя 
(органiзацiя, яка надає по-слуги ключового управлiнського персоналу) є пов'язаною 
стороною i до неї застосовуються вимоги до розкриття iнформацiї про пов'язанi 
сторони. Крiм того, органiзацiя, яка користується послугами керуючої компанiї, 
зобов'язана розкривати iнформацiю про витрати, понесенi у зв'язку з використанням 
послуг з управлiння. 
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр." 
Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014 та iмовiрно не зроблять суттєвого 
впливу на фiнансо-ву звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi 
поправки: 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" 
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює такi виключення зi сфери 
застосування МСФЗ (IFRS) 3: 
- До сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3 не належать всi спiльнi угоди, а не 
тiльки спiльнi пiдпри-ємства; 
- Дане виключення зi сфери застосування застосовується виключно щодо облiку у 
фiнансовiй звi-тностi самої спiльної угоди. 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що винятки в МСФЗ (IFRS) 13 якi 
стосуються порт-феля можуть застосовуватися не тiльки щодо фiнансових активiв та 
фiнансових зобов'язань, але також щодо iнших договорiв, що потрапляють в сферу 
застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS ) 39, якщо вiн застосовується). 
Поправка до МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" 
Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 розмежовує iнвестицiйну нерухомiсть i 
нерухомiсть, яку за-ймає власник (тобто основнi засоби). Поправка застосовується 
перспективно i роз'яснює, що для визна-чення того, чи є операцiя придбанням активу 
або об'єднанням бiзнесу застосовується МСФЗ (IFRS) 3, а не МСФЗ (IAS) 40. 
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 р i передбачає нову модель, що включає 
п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. 
Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визна-ється за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, 
право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на пе-редачу товарiв або послуг 
клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiд-хiд до 
оцiнки i визнання виручки. 
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi 
дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних 
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 або пiсля цiєї дати, ретроспективно 
в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретро-спективного пiдходу, при 
цьому допускається дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив МСФЗ 
(IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату набрання 
чинностi. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" - "Облiк придбань часток участi у 
спiльних операцiях" 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй вiдображав 
придбання частки участi у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес 
згiдно визначення даного термiна за МСФЗ (IFRS) 3, згiдно з вiдповiдними 



принципами МСФЗ (IFRS) 3 для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки та-кож 
роз'яснюють, що ранiше iснуючi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються 
при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо 
зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено 
виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не за-стосовуються, 
якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи органiзацiю, що звiтує), 
зна-ходяться пiд спiльним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони. 
Поправки застосовуються як щодо придбання первiсної частки участi в спiльнiй 
операцiї, так i щодо придбання додаткових часток у тiй же спiльнiй операцiї i 
набирають чинностi на перспективнiй основi для рiчних перiодiв, що починаються 1 
сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається достроко-ве застосування. 
Очiкується, що поправки не матимуть вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
 Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв 
амортизацiї" 
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, якi полягають в 
тому, що виручка вi-дображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в 
результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, 
якi споживаються в рамках використання активу. В результатi метод, що базується на 
виручцi не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може 
використову-ватися тiльки в рiдких випадках для амортизацiї нематерiальних 
активiв. Поправки застосовуються на перспективнiй основi для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Очiкується, що поправки не матимуть вплив на фiнансову звiт-нiсть 
Компанiї, оскiльки Компанiя не використовувала оснований на виручцi метод для 
амортизацiї своїх необоротних активiв. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодоноснi 
рослини" 
Поправки вносять змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають 
визначенню плодонос-них рослин. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, якi 
вiдповiдають визначенню плодоносних рослин, бiльше не належать до сфери 
застосування МСФЗ (IAS) 41. Замiсть цього для них застосовується МСФЗ (IAS) 16. 
Пiсля первiсного визнання плодоноснi рослини будуть оцiнюватися згiдно з МСФЗ 
(IAS) 16 за накопиченими фактичними витратами (до дозрiвання) i з використанням 
моделi облiку за фактич-ними витратами або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). 
Поправки також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин як i ранiше 
залишається в сферi застосування МСФЗ (IAS) 41 i повинна оцiнювати-ся за 
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних 
субсидiй, що вiд-носяться до плодоносних рослин, застосовуватиметься МСФЗ (IAS) 20 
"Облiк державних грантiв i роз-криття iнформацiї про державну допомогу". Поправки 
застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або 
пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що 
поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у Компанiї 
вiдсутнi плодоноснi рослини. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах" 
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку 
iнвестицiй у дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в 
окремiй фiнансовiй звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають 
рiшення про перехiд на метод пайової участi у своїй окремiй фi-нансовiй звiтностi, 
повиннi будуть застосовувати цю змiну ретроспективно. Органiзацiї, що вперше за-
стосовують МСФЗ i приймаючi рiшення про використання методу участi в своїй окремiй 
фiнансовiй звiт-ностi, зобов'язанi застосовувати цей метод з дати переходу на 
МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 
або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.  Компанiя в 
своїй iндивiдуальнiй звiтностi вiдображає iнвестицiї за собiвартiстю. 
Управлiння страховими та фiнансовими ризиками 
Страхова компанiя укладає контракти, що передають страховi  ризики або фiнансовi 
ризики або обидва. У цьому роздiлi узагальнює цi ризики та пiдходи, якими Страхова 
компанiя управляє ними. 
4.1 Страховi ризики 
А) ризик будь-якого договору страхування - це можливiсть того, що страховий 
випадок вiдбудеться та  невизначенiсть суми заявлених вимог. За суттю договору 
страхування, цей ризик є випадковим i тому непередбачуваним. 
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностей застосовується до 
цiноутворення i ство-рення резервiв, основним ризиком, з яким Страхова компанiя 
стикається по договорам страхування, є те, що фактичнi претензiї i виплати 
вiдшкодування перевищать балансову вартiсть страхових зобов'я-зань. Це може 
статися тому, що частота i тяжкiсть вимог i вiдшкодувань є бiльшими, нiж 
передбачалося. Страховi випадки є випадковими, i фактична кiлькiсть i сума 
претензiї та вiдшкодувань будуть змiнюва-тися з року в рiк в порiвняннi з рiвнем, 
встановленим з використанням статистичних методiв. 



Досвiд показує, що чим бiльше портфель аналогiчних договорiв страхування, тим 
меншою буде вiднос-на мiнливiсть очiкуваних результатiв. Крiм того, на бiльш 
диверсифiкований портфель менш iмовiрно буде  впливати змiни в будь-якiй 
структурнiй частинi портфеля. Страхова компанiя розробила свою стратегiю 
страхового андерайтингу для диверсифiкацiї прийнятих видiв страхових ризикiв i, 
щоб домог-тися всерединi кожної з цих категорiй досить великої сукупностi ризикiв 
для зниження варiабельностi очiкуваного результату. 
Фактори, якi посилюють страховий ризик включають в себе вiдсутнiсть диверсифiкацiї 
ризикiв з точки зору типу та суми ризикiв, географiчного мiсцерозташування i типу 
промисловостi. 
4.1.1 ризики  страхування майна 
(А) Частота i тяжкiсть вимог 
На частоту i тяжкiсть вимог може вплинути декiлька чинникiв. Найбiльш значимими є 
чисельностi та ча-стоти пошкоджень майна, якi можуть бути зумовленi зовнiшнiми 
факторами (дорожньо-транспортнi при-годи, руйнiвнi явища). Оцiнка iнфляцiї також є 
важливим чинником у зв'язку з тривалим перiодом часу , який зазвичай необхiдних 
для врегулювання цих справ. 
Стратегiя андерайтингу намагається забезпечити, щоб ризики були добре 
диверсифiкований з точки зору типу та суми ризикiв, типу промисловостi та 
географiчного розташування. 
Лiмiти андерайтингу встановлюються в цiлях дотримання вiдповiдних критерiїв 
вiдбору ризикiв. Напри-клад, Страхова компанiя має право не продовжувати окремi 
полiси, може накласти франшизу i має пра-во вiдмовитися вiд оплати шахрайських 
претензiй. частини або всiх видаткiв (наприклад, регрес).    Будь-який договiр, по 
якому Страхова компанiя має зобов'язання для покриття ризикiв понад  потребує 
схваленню головним офiсом. 
Концентрацiя страхового ризику до i пiсля перестрахування залежно вiд типу 
страхування вiд нещасних випадкiв ризику, прийнятого наводиться нижче, з 
посиланням на балансову вартiсть страхових зобов'я-зань (брутто i нетто 
перестрахування), що виникають з договорiв страхування за видами страхування 
Станом на 31.12.2014 
Територiя    Тип ризику Всього 
  страхування вiдповiда-льностi власникiв вод-ного транспорту (вклю-
чаючи вiдповiдальнiсть перевiзникiв) страхуван-ня iншого майна Iншi типи 
ризикiв   
Україна Валова сума 2 412 725 10 873 060 5 988 655 19 274 440 
 максимальна сума за одним догово-ром 399 650 456 913 105 698  
 
Оскiльки страхова компанiя здiйснює дiяльнiсть тiльки на територiї України, 
вiдносна географiчна кон-центрацiя ризикiв є стабiльною. 
 (Б) Джерела невизначеностi при оцiнцi майбутнiх виплат 
Вимоги за договорами по   страхуванню пiдлягають виплатi у разi настання 
страхового випадку. Стра-хова компанiя несе вiдповiдальнiсть за всi страховi 
випадки, що вiдбулися протягом термiну дiї догово-ру, навiть якщо збиток виявили 
пiсля закiнчення термiну дiї договору. Є кiлька змiнних, якi впливають на суму i 
термiни потокiв грошових коштiв вiд цих контрактiв. Вiдшкодування, що виплачується 
за цими ко-нтрактами, є грошовою винагородою, що надається за шкоду, завдану майну 
страхувальника або для покриття цивiльної вiдповiдальностi страхувальника  або 
представникiв громадськостi (для покриття цивiльної вiдповiдальностi). Такi 
винагороди є одноразовими виплатами, якi розраховуються як теперi-шня вартiсть 
фактичних витрат на врегулювання збиткiв, якi понесенi   в результатi страхового  
випадку. 
Орiєнтовна вартiсть вимог включає в себе прямi витрати, якi будуть понесенi при 
врегулюваннi претен-зiй, за мiнусом очiкуваної суми за регресом та iнших 
покриттiв. Страхова компанiя приймає всi розумнi заходи, щоб переконатися, що вона 
має вiдповiдну iнформацiю про заявленi вимоги. Зобов'язання  за цими контрактами 
включають забезпечення на вимоги, що вiдбулися,  не виплаченi, та забезпечення за 
ризиками, що залишилися на кiнець звiтного перiоду. Сума вимог за договорами  
страхуванням транс-порту особливо чутлива до рiвня виплат за зимовий перiод.  
Виплати за випадками iншого страхування не мають залежностi вiд зовнiшнiх факторiв 
окрiм зумовлених випадковiстю настання страхової подiї. 
При оцiнцi зобов'язань по витратам за заявленими збитками, якi ще не виплаченi, 
Страхова компанiя розглядає будь-яку iнформацiю, доступну вiд оцiнникiв збиткiв i 
iнформацiю про суму врегулювання ви-мог зi схожими характеристиками в попереднi 
перiоди. Суттєвi вимоги оцiнюються в кожному конкрет-ному випадку на 
iндивiдуальнiй основi або прогнозуються окремо, щоб врахувати можливий руйнiвний 
ефект вiд їх розвитку i поширення на iншу частину портфеля.  
 (В) методи оцiнки адекватностi страхових зобов'язань 
Ризики, пов'язанi з цими договорами страхування складнi i залежать вiд ряду 
змiнних, якi ускладнюють кiлькiсний аналiз чутливостi. Тим не менш, вплив на 



Компанiю претензiй, пов'язаних з майновим  стра-хуванням, є суттєвим i докладно 
описаний в цьому роздiлi.  
Для кожної категорiї договорiв страхування, вартiсть майбутнiх вимог включає в 
себе оцiнку вартостi чистого вiдшкодування i пов'язаних з цим витрат на 
врегулювання (в тому числi витрат на захист та су-дових витрат). Ринковi данi 
використовуються для оцiнки темпiв iнфляцiї по вiдшкодуванням для кожно-го 
договору страхування i їх очiкуваних майбутнiх змiн. Фактор iнфляцiї визначається 
для кожного року .  
Орiєнтовна вартiсть вимог за кожен рiк, i кожний вид страхування  є результатом 
проекцiї числа вимог, середнього розмiру вимог i фактору iнфляцiї. Цi цифри потiм 
узагальнюються по роках i видам страху-вання. Для кожного контракту очiкуванi 
втрати порiвнюються з максимальними збитками, що пiдлягають сплатi у вiдповiдностi 
з умовами полiсу i зменшуються до такої суми, якщо вони є нижчими, нiж розраху-
нковi збитки. 
Для всiх iнших ризикiв вiд нещасних випадкiв, Страхова компанiя використовує 
кiлька статистичних ме-тодiв для включення рiзних припущень для оцiнки остаточної 
вартостi страхових вимог. Два методи, якi найбiльш часто використовуються, є 
ланцюговий метод i метод Борнхуеттера-Фергюсона. 
Ланцюговий метод може бути застосований до премiй, сплачених вимог або вимог, що 
понесенi (напри-клад, оплаченi вимоги плюс оцiнки за фактичними обставинами). 
Основний пiдхiд передбачає аналiз iсторичних факторiв розвитку вимог i вибiр 
оцiнних факторiв розвитку на основi цiєї iсторичної iнформа-цiї. Вибранi фактори 
розвитку потiм застосовуються до кумулятивних даних за вимогами для кожного року 
виникнення вимог, якщо такi данi ще не повнiстю розкривають iнформацiю, щоб 
визначити оцiночну кiнцеву вартiсть вимог за кожен рiк виникнення вимог. 
Ланцюговий метод є найбiльш придатними для тих рокiв виникнення страхових випадкiв 
та класiв бiзне-су, якi досягли вiдносно стабiльною моделi розвитку. Ланцюговий 
метод менш придатний в тих випад-ках, в яких страховик не має розвиненої iсторiї 
вимог на кожен вид бiзнесу. 
Метод Борнхуеттера-Фергюсона використовує комбiнацiю орiєнтовних або ринкових 
оцiнок та оцiнок, що базуються на досвiдi вимог. Першi з них заснованi на розмiрi 
зобов'язань, таких як за премiями, останнi базуються  на оплачених або понесених 
вимогах на сьогоднiшнiй день. Цi двi оцiнки об'єднують-ся за допомогою формули, 
яка надає бiльше ваги оцiнкам, що базуються на досвiдi минулого. Цей ме-тод був 
використаний в ситуацiях, в яких досвiд  розвитку вимог  не був доступний для 
прогнозу (останнi роки страхових випадкiв або новi види бiзнесу). 
Вибiр окремих результатiв по кожному року страхових випадкiв кожного виду бiзнесу 
залежить вiд оцiн-ки пiдходiв, що були найбiльш придатними для огляду розвитку 
iсторичних подiй 
Компанiя провела тест достатностi зобов'язань за вищевказаними методами та 
визначила, що обсяг сформованих нею резервiв незароблених премiй є бiльшою 
величиною, нiж отримана розрахункова. В такому випадку в звiтностi вiдображається 
обсяг технiчних резервiв, що сформованi згiдно з Вимогами Закону України "Про 
страхування" та iнших нормативно - правових вимог з питань формування страхо-вих 
резервiв. 
(Г) iнша iнформацiя 
Страхова компанiя застосувала для проведення оцiнки адекватностi страхових 
зобов'язань методи оцi-нки, про якi визначено вище. Провiвши тест достатностi 
зобов'язань Страхова компанiя визначила, що сформованi нею страховi резерви, що 
вiдображенi в данiй звiтностi є вищими, нiж за вказаним тестом. Це пов'язано з 
тим, що фактичний рiвень страхових виплат  Компанiї є низьким, а метод формування 
резерву незароблених премiй , який фактично застосувала Компанiя - 1/4, передбачає 
максимальну з усiх iнших методiв розрахунку цього резерву оцiнку.   В звiтностi 
компанiї сформованi страховi резерви у виглядi резерву незароблених премiй, суми 
та обсяги яких вiдображенi у данiй фiнансовiй звiтностi. Фо-рмування страхових 
резервiв вiдбувається у вiдповiдностi до Закону України "Про страхування" . 
 
Фiнансовi ризики 
Дiяльностi Компанiї характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн 
заборгованостi, курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на 
зменшення непередбачуваностi фiнансо-вих ризикiв та негативного впливу на 
фiнансовi результати  Компанiї. 
Компанiя не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не 
виписує опцiонiв. Далi описанi найбiльшi фiнансовi ризики, яких зазнає Компанiя. 
Ринковий ризик  
Ринковий ризик являє собою ризик знецiнення фiнансових iнструментiв Компанiї 
внаслiдок ринкових змiн. Компанiя зазнає впливу ринкового ризику через формування 
портфеля ринкових фiнансових iн-струментiв. Компанiя здiйснює монiторинг таких 
ризикiв та визначає обмеження використання окремих фiнансових iнструментiв або 
груп iнструментiв. 
Ризик змiни курсiв iноземних валют 



Бiльшiсть операцiй Компанiя проводить в нацiональнiй валютi України. Операцiї в 
iноземнiй валютi є вкрай несуттєвими. 
Ризик змiн вiдсоткових ставок 
Наведена далi таблиця вiдображає чутливiсть чистого результату за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2014 та власного капiталу до об'рунтовано можливих змiн 
вiдсоткових ставок в + 500 базисних пункти та - 500 базисних пункти, якщо вони 
вiдбудуться з початку року. Цi змiни вважаються об'рунтовано можли-вими на основi 
спостереження за поточними ринковими умовами. Обчислення 'рунтуються на депози-тах 
Компанiї, утримуваних на кожну дату балансу. Всi iншi змiннi величини залишаються 
постiйними. 
 Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився 
 31.12.2014 31.12.2013 
 5% -5% 5% -5% 
Чистий вплив на звiт про доходи 2 423 -2 423 1 368 -1 368 
  
Аналiз кредитного ризику 
 
Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договiрних 
зобов'язань, обмежуєть-ся фiнансовою дебiторською заборгованiстю, довгостроковими 
та поточними фiнансовими iнвестицiями та залишками грошових коштiв, як 
представлено нижче: 
 31.12.2014 31.12.2013 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  128 300  128 300 
Дебiторська заборгованiсть стра-хувальникiв, чиста  121 105 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї  15  17 014 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  29 907 12 748 
Всього 158 343 158 167 
 
Компанiя здiйснює постiйний монiторинг невиконання зобов'язань клiєнтами та iншими 
контрагентами, визначених на iндивiдуальнiй основi, та вводить цю iнформацiю в 
свої процедури контролю кредитного ризику. 
Визначаючи суму очiкуваного вiдшкодування дебiторської заборгованостi та 
фiнансових iнвестицiй, Компанiя розглядає будь-яку змiну кредитної якостi  
дебiторської заборгованостi та об'єктiв iнвестування з моменту первинного її 
виникнення до звiтної дати. 
Основну дебiторську заборгованiсть страхувальникiв погашено в першому та другому 
кварталi 2015 ро-ку. 
Кредитний ризик для грошових коштiв та депозитiв, що розмiщенi на рахунках банкiв, 
є незначним, оскi-льки Компанiя має справу з банками з високою репутацiєю та 
зовнiшнiми кредитними рейтингами, що пiдтверджують їх високу якiсть. 
Аналiз ризику лiквiдностi 
Пiдприємство здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного монiторингу 
запланованих платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття 
грошових коштiв внаслiдок повсякден-ної дiяльностi.   
Керiвництво щомiсяця розглядає прогнози грошових потокiв Компанiї. Управлiння 
потребами лiквiдностi Компанiї здiйснюється за допомогою як короткострокових, так 
i довгострокових прогнозiв. 
Управлiнський персонал вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки 
достатнi для фiнансу-вання поточних операцiй Компанiї. 
Управлiння капiталом 
Страхова компанiя не має офiцiйного внутрiшнього документу, що визначає принципи 
управлiння капi-талом, однак керiвництво приймає засоби по пiдтриманню капiталу на 
рiвнi, достатньому для задово-лення операцiйних та стратегiчних потреб Страхової 
компанiї, а також для пiдтримання довiри учасникiв ринку. Це досягається шляхом 
ефективного управлiння грошовими коштами, постiйного контролю виру-чки та 
прибутку, а також планування довгострокових iнвестицiй, якi фiнансуються за 
рахунок коштiв операцiйної дiяльностi Страхової компанiї. Здiйснюючi данi заходи, 
Страхова компанiя прагне забезпе-чити стiйкий рiст прибутку. 
Згiдно Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України вiд 28 серпня 2003 року N 40 "Про затвердження Лiцензiйних умов 
провадження страхової дiяльностi"  встановленi вимоги до провадження страхової 
дiяльностi , зокрема згiдно п. 2.5 вартiсть чистих активiв страховика, створеного 
у формi акцiонерного товариства або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, 
пiсля за-кiнчення другого та кожного наступного фiнансового року з дати внесення 
iнформацiї про заявника до Державного реєстру фiнансових установ має бути не 
меншою зареєстрованого розмiру статутного капi-талу страховика. 
Мiнiмальний розмiр статутного капiталу страховика, що здiйснює страхування життя, 
визначений Зако-ном України "Про страхування" та Лiцензiйними умовами ведення 
страхової дiяльностi складає 1,5 млн. євро (для страхових компанiй створених до 
17.05.2013 року, для створених пiсля цiєї дати розмiр мiнi-мального статутного 
капiталу складає еквiвалент 10 млн. євро). 



 
Страхова компанiя має такi показники статутного капiталу та чистих активiв станом 
на 31.12.2014,  31.12.2013, 01.01.2013: 
  31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013 
Статутний капiтал  
                    37 226  37 226 37 226 
Чистi активи 
          
193 395  
175 755  
160 442 
Еквiвалент статутного капiталу в євро   
1 935  
3 371  
3 615 
 
Узагальнення фiнансових активiв та зобов'язань за категорiями 
 
Балансову вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань Компанiї, визнаних на дату 
звiтностi звiтних перi-одiв, можна розподiлити за категорiями таким чином: 
 31.12.2014 31.12.2013 
Необоротнi активи   
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї   
 - фiнансовi активи, оцiненi за собiвартiстю 
- фiнансовi активи за амортизованою вартiстю 108 300 
20 000 108 300 
 
Оборотнi активи   
Поточна дебiторська заборгованiсть, чиста   
-          Фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю 121 105 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї   
-          Фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю 15 17 
014 
Грошовi кошти та їх еквiваленти   
-          Фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю 29 907
 12 748 
Всього 158 343 158 167 
   
Короткостроковi зобов'язання   
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiс-тю:   
 -          Страховi зобов'язання, оцiненi за амортизо-ваною собiвартiстю, 738
 1 260 
Поточна кредиторська заборгованiсть:   
-          Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизо-ваною собiвартiстю 2
 18 
Всього 740 1 278 
 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
 
Товариство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi 
фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї у розрiзi моделей оцiнки: 
 
o 1-й рiвень: котирування (нескоригованi) на активних ринках для iдентичних 
активiв або зобов'я-зань; 
o 2-й рiвень: моделi оцiнки, всi вихiднi данi для яких, що мають суттєвий 
вплив на вiдображену у звiтностi суму справедливої вартостi, прямо або непрямо 
'рунтуються на iнформацiї, спостережу-ванiй на ринку; 
o 3-й рiвень: моделi оцiнки, якi використовують вихiднi данi, що мають 
суттєвий вплив на вiдобра-жену у звiтностi суму справедливої вартостi, якi не 
'рунтуються на iнформацiї, спостережуванiй на ринку. 
 
Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою можна обмiняти iнструмент при 
операцiї мiж обi-знаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. Оскiльки для 
бiльшостi фiнансових iнструментiв Компанiї не iснує готового доступного ринку, при 
визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно за-стосовувати професiйне 
судження на основi поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, влас-тивих 
для даного iнструменту. 
Цiннi папери Компанiя враховує як стратегiчнi вкладення, що здiйсненi з метою їх 
можливої реалiзацiї у середньо та довгостроковiй перспективi. Мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi передбачено ведення облiку таких iнвестицiй за 
справедливою вартiстю,та в разi неможливостi такого облiку - за со-бiвартiстю 



придбання з урахуванням можливого знецiнення. Компанiя обрала консервативний 
пiдхiд та веде  облiк за собiвартiстю придбання, оскiльки фондовий ринок України є 
в край нестабiльним та неви-значеним щодо визначення справедливої вартостi. 
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнан-сових та страхових зобов'язань, 
що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю наведена у таблицi: 
 31.12.2014 31.12.2013 
 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть
 Справедли-ва вартiсть 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  128 300 118 790 108 300 108 300 
Оборотнi активи     
Поточна дебiторська заборгованiсть, чиста 121 121 105  
105 
   
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 15 15 17 014 17 014 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 29 907 29 907 12 748 12 748 
Всього 158 343 148 833 138 167 138 167 
     
Короткостроковi зобов'язання     
Кредиторська заборгованiсть за стра-ховою дiяльнiстю: 738 738 1 260 1 260 
Поточна кредиторська заборгованiсть: 2 2 18 18 
Всього 740 740 1 278 1 278 
 
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається виходячи з 
моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу дисконтованих грошових потокiв. 
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть є поточною, а тому її вартiсть 
вiдповiдає справедливiй  
 
Компанiя при оцiнцi страхових активiв та зобов'язань використовує МСФЗ 4 "Страховi 
контракти" в час-тинi можливих виключень облiкової полiтики 
  
5. Основнi засоби 
 
Показники Група основних засобiв Всього 
  Транспортнi за-соби Комп'ютери Офiсне обла-днання, меблi та пристрої, 
оргтехнiка   
на 31.12.2012:     
первiсна  вартiсть 341 40 858 1 239 
накопичена амортизацiя i знецi-нення (165) (38) (699) (902) 
балансова вартiсть  176 2 159 337 
змiни балансової вартостi за Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року   
  
надходження  33 29 62 
вибуття    - 
амортизацiя (57) (6) (60) (123) 
iншi змiни     
на 31.12.2013:   
первiсна  вартiсть 341 73 887 1 301 
накопичена амортизацiя i знецi-нення (222) (44) (759) (1 025) 
балансова вартiсть  119 29 128 276 
змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року   
  
надходження   92 92 
вибуття   (40) (40) 
амортизацiя (57) (6) (18) (81) 
iншi змiни     
на 31.12.2014 року     
первiсна вартiсть 341 73 940 1 354 
накопичена амортизацiя i знецi-нення (279) (50) (778) (1 107) 
балансова вартiсть 62 23 162 247 
 
6. Нематерiальнi активи 
 
Показники Група нематерiальних активiв Всього 
  
  Лiцензiї Програмне за-безпечення  
на 31.12.2012:  
первiсна вартiсть 342 316 658 
накопичена амортизацiя i знецiнення 0 (159) (159) 
балансова вартiсть  342 156 498 
змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року 0 79
 79 



надходження 37 161 161 
амортизацiя  (82) (82) 
на 31.12.2013:  
первiсна  вартiсть 379 329 708 
накопичена амортизацiя i знецiнення  (276) (276) 
балансова вартiсть  379 52 432 
змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився 31 грудня 3014 року    
надходження 50 5 55 
Вибуття  (1) (1) 
амортизацiя  (52) (52) 
на 31.12.2014:    
первiсна вартiсть 429 326 755 
накопичена амортизацiя i знецiнення  (321) (321) 
балансова вартiсть 429 5 434 
 
7. Запаси 
 
Види запасiв 2014 2013 
паливо 89 44 
Всього 89 44 
 
8. Активи перестрахування 
 
  2014 2013 
Частка перестраховикiв в зобов'язаннях по стра-хуванню 5 406 2 749 
Всього активи вiд договорiв перестрахування 5 406 2 749 
 
9. Фiнансовi активи 
 
Фiнансовi активи Компанiї наведенi нижче в таблицi за категорiями оцiнки: 
 2014 2013 
Наявнi для продажу 
Утримуванi до погашення (субординований борг) 108 300 
20 000 108 300 
 
Короткостроковi депозити строком бiльше 3-х мi-сяцiв 15 17 014 
Позики i дебiторська заборгованiсть (Примiтка 9) 121 105 
Всього фiнансовi активи 130 570 146 036 
 
Наявнi для продажу активи, деталiзуються в таблицi нижче 
 2013 2013 
Наявнi для продажу фiнансовi активи   
Пайовi цiннi папери 108 300 108 300 
   
Всього наявнi для продажу цiннi папери 108 300 108 300 
 
Компанiя обрала консервативний пiдхiд та веде  облiк цiнних паперiв за 
собiвартiстю придбання, оскiль-ки фондовий ринок України є в край нестабiльним та 
невизначеним щодо визначення справедливої вар-тостi. 
 
За можливими даними щодо котирувань цiнних паперiв, якi є в наявностi,  
справедлива вартiсть пайо-вих цiнних паперiв станом на 31.12.2014 року становить 
98 790,0 тис. грн.. 
 
Кошти на умовах субординованого боргу наданi термiном до 01.08.2021 року з 
виплатою 12 % рiчних щомiсячно.  
 
Основнi умови короткострокових депозитiв строком бiльше 3-х мiсяцiв  
Банк  
 
Сальдо ста-ном 31.12.2013 року, тис. грн.  
 
Закiнчення термiну дiї договору  
 
Вiдсоткова ставка 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,00 16.06.2014 16% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 0,80 03.10.2014 6,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 0,80 21.10.2014 7% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 2 000,00 13.11.2014 17% 
ПАТ "БМ Банк" 0,10 25.09.2014 0% 
ПАТ "БМ Банк" 0,10 26.09.2014 0% 



ПАТ "Креди Агрiколь банк" 10,00 20.06.2014 14% 
ПАТ "Укрсиббанк" 1,00 05.09.2014 12,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 15 000,00 31.12.2014 16% 
Разом 17 014,00   
 
Банк  
 
Сальдо ста-ном 31.12.2014 року, тис. грн.  
 
Закiнчення термiну дiї договору  
 
Вiдсоткова ставка 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,00 11.06.2015 17% 
ПАТ "Кредi Агрiколь банк" 10,00 19.06.2015 13,5% 
ПАТ "Укрсиббанк" 1,00 20.07.2015 11,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,5 29.09.2015 6,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,5 26.10.2015 7% 
Разом 15,0   
 
10. Займи та дебiторська заборгованiсть 
 
 2014 2013 
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю   
Заборгованiсть страхувальникiв 121 105 
    
Iншi позики та дебiторська заборгованiсть   
Iнша дебiторська заборгованiсть 2 256 722 
Всього позики та дебiторська заборгованiсть 2 377 827 
 
Вiдсутня концентрацiя кредитного ризику щодо дебiторської заборгованостi, оскiльки 
Компанiя має ве-лику кiлькiсть диверсифiкованих дебiторiв. 
 
11. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
 
 2014 2013 
Грошовi кошти в банку та у касi 1 460 2 398 
Короткостроковi депозити строком до 3-х мiсяцiв 28 447 10 350 
Всього 29 907 12 748 
    
Основнi умови короткострокових депозитiв строком до 3-х мiсяцiв 
 
Банк Сальдо ста-ном 31.12.2013 року, тис. грн.  
Закiнчення термiну дiї договору Вiдсоткова ставка 
    
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1 000,00 16.01.2014 25% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 2 200,00 16.01.2014 17% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 2 000,00 17.01.2014 25% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1 500,00 24.01.2014 25% 
ПАТ "БМ Банк" 150,00 08.01.2014 18% 
ПАТ "БМ Банк" 50,00 08.01.2014 18% 
ПАТ "БМ Банк" 0,10 20.01.2014 0% 
ПАТ "БМ Банк" 100,00 30.01.2014 18% 
ПАТ "БМ Банк" 50,00 07.02.2014 16,5% 
ПАТ "БМ Банк" 300,00 09.03.2014 16% 
ПАТ "БМ Банк" 0,10 09.03.2014 0% 
ПАТ "Кредi Агрiколь банк" 2 500,00 10.01.2014 13,5% 
ПАТ "Укрсиббанк" 500,00 21.01.2014 13,21% 
Разом 10 350,00   
 
Банк  
 
Сальдо ста-ном 31.12.2014 року, тис. грн.  
 
Закiнчення термiну дiї договору  
 
Вiдсоткова ставка 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 9 000,00 23.01.2015 20% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 5 000,00 19.01.2015 20% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 3 500,00 23.01.2015 20% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 4 000,00 02.03.2015 20,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,00 15.03.2015 17% 



ПАТ "БМ Банк" 300,00 15.01.2015 18% 
ПАТ "Кредi Агрiколь банк" 1 000,00 02.02.2015 8% 
ПАТ "Укрсиббанк" 500,00 23.01.2015 10% 
ПАТ "Державний ощадний банк України" 2 000,00 18.02.2015 19,5% 
ПАТ "Державний ощадний банк України" 2 200,00 02.02.2015 18,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 946,00 26.01.2015 7,8% 
Разом 28 447,00   
 
12. Статутний капiтал  
 
2014 2013 
Статутний капiтал 37 226 37 226 
   
Структура статутного капiталу подана нижче   
Учасник Товариства Внесок в стату-тний капiтал станом на 31.12.2013
 Внесок в ста-тутний капiтал станом на 31.12.2014 
ТОВ Теком 36 481 36 481 
Беккер Марк Iсаакович 372 372 
Родiн Юрiй Олександрович 372 372 
Разом 37 226 37 226 
 
13. Iншi резерви 
 
 2014 2013 
   
Iншi фонди 5 584 5 584 
Всього iншi резерви 5 584 5 584 
 
Iншi фонди являють собою резервний фонд, що формується з прибутку у вiдповiдностi 
до Закону Украї-ни "Про господарськi товариства" 
 
14. Зобов'язання зi страхової дiяльностi та активи перестрахування 
 
Процес, який використовується для прийняття рiшень щодо припущень - складний, 
особливо по ризи-кам, пов'язаним iз договорами страхування, зокрема за договорами 
страхування вiд нещасних випадкiв. Найбiльшими ризиками Товариства є страховi 
збитки, пов'язанi зi страхування автотранспортних засо-бiв (КАСКО), страхування 
предметiв застави, страхування майна, та iн. 
Для оцiнки своїх зобов'язань з виплати страхових вiдшкодувань Компанiя 
використовує припущення, якi базуються, в основному, на власних аналiтичних даних. 
Внутрiшнi данi отримуються, головним чином, iз квартальних звiтiв Компанiї  про 
страховi збитки. 
 2014 2013 
Валовi   
Короткостроковi договори страхування:   
 - заявленi вимоги та витрати на врегулювання збиткiв 738 1 260 
 - незаробленi премiї 19 012 12 612 
Всього зобов'язання за страховою дiяльнiстю, валовi 19 750 13 872 
Покритi договорами перестрахування   
Короткостроковi договори страхування:   
 - незаробленi премiї -5 406 -2 749 
Всього частка перестраховикiв у зобов'язаннях за страховою дiяльнiстю -5 406
 -2 749 
Чистi зобов'язання   
Короткостроковi договори страхування:   
 - заявленi вимоги та витрати на врегулювання збиткiв 738 1 260 
 - незаробленi премiї 13 606 9 863 
Всього зобов'язання за страховою дiяльнiстю, чистi 14 344 11 123 
 
Перевiрка адекватностi зобов'язань 
Згiдно з вимогами МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на кожну звiтну 
дату оцiнювати аде-кватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього 
поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошо-вих коштiв за страховими контрактами. Якщо ця 
оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням 
вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiаль-них 
активi,  є, неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв 
грошових коштiв, не-стачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та 
збитки. 
 Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй використовуються 
загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного моделювання комбiнованої 



збитковостi, теорiї випадкових процесiв, ме-тоди теорiї ймовiрностей та 
математичної статистики. 
Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але не заявленi та 
збиткiв, що заявленi, але не врегульованi( використовуються методи математичної 
статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для 
аналiзу обсяг даних, актуарнi методи оцiнювання резерву збиткiв, що базуються на 
аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат. Для тих видiв страхування, де 
резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi та/або резервiв збиткiв, що заявленi, 
але не врегульованi, сфор-мовано в нульовому розмiрi, коректнiсть перевiрено 
шляхом перевiрки статистичних гiпотез. 
Згiдно висновку незалежного актуарiя розмiр сформованих страхових резервiв та 
розмiр страхових ре-зервiв з урахуванням тесту адекватностi зобов'язань наведено у 
наступнiй таблицi 
Резерв 31.12.2014 
Незароблених премiй 19 012 
Збиткiв, що заявленi, але не виплаченi 738 
 
а) Вимоги та витрати на врегулювання збиткiв   
  Валовi Перестра-хування Чистi 
2013 рiк    
Всього на початок року 446 0 -1956 
кошти виплаченi на врегулювання збиткiв протягом року -4 291 2 335 -1 956 
збiльшення зобов'язань    
 - пов'язанi з вимогами поточного року 5 105 -2 335 2 770 
всього  на 31.12.2013 року  1 260 0 1 260 
    
кошти, що виплаченi на врегулювання збиткiв протягом року -4 720 1 521 0 
збiльшення зобов'язань    
 пов'язанi з вимогами поточного року 3 460 -1 521 1 939 
всього  на 31.12.2014 року 738 0 0 
 
Змiни за рiк забезпечення по незаробленим премiям узагальненi нижче 
 
 Валовi Перестра-хування Чистi 
Забезпечення по незаробленим пре-мiям    
На 01.01.2013 12 428 -3 241 9 187 
Збiльшення за перiод 998 0 998  
Зменшення за перiод (814) 492 (322) 
На 31.12.2013 12 612 -2 749 9 863 
Збiльшення за перiод 6 400 -2 657 -2 657 
Зменшення за перiод   6 400 
На 31.12.2014 19 012 -5 406 13 606 
 
15. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 
 
  2014 2013 
Iншi зобов'язання 2 18 
Всього 2 18 
 
16. Забезпечення 
 
  Резерв невиплачених вiдпусток 
 2014 2013 
Балансова вартiсть на початок року 780 657 
змiни за рiк   
збiльшення (зменшення) iснуючих резервiв 80 123 
Балансова вартiсть на кiнець року 860 780 
 
17. Вiдстрочений податок на прибуток 
 
  2014 2013 
Вiдстроченi податковi активи 155 334 
Вiдстроченi податковi зобов'язання 0 0 
Всього 155 334 
 
Змiни у вiдстрочених податкових активах протягом року такi 
 
 Рiзницi по страхо-вим резервам Рiзниця по за-безпеченням Всього 
2013    
На 1 сiчня 2013 289 - 289 
Вiдображено у звiтi про прибутки та збитки 45 - 45 



На кiнець 2013 року 334 - 334 
    
2014    
Вiдображено у звiтi про прибутки та збитки (334) 155 (179) 
На кiнець 2014 року - 155 155 
 
Подання звiрки мiж теоретичним значенням податку на прибуток, що розрахований 
згiдно фiнансового облiку, та податком на прибуток згiдно податкового облiку не є 
доцiльним, оскiльки оподаткування стра-хових компанiй здiйснюється вiд загального 
обсягу доходу компанiї. Ставка, що дiяла у 2014 роцi стано-вить 3% вiд загального 
доходу вiд страхових премiй без урахування змiни резервiв незароблених пре-мiй. 
 
В 2015 роцi змiнюється порядок оподаткування податком на прибуток вiд страхової 
дiяльностi. Внаслi-док змiн у законодавствi були змiненi пiдходи у порядку 
визначення вiдстрочених податкiв:Так, не впли-ватиме бiльше на визнання пiдходу до 
оподаткування залишки резервiв незароблених премiй та авансiв по страхових 
премiях, що виникли до 31.12.2012 року Крiм цього, Компанiя сплачуватиме податок з 
при-бутку за ставкою 18%, що буде визначений за правилами бухгалтерського облiку у 
2015 роцi. 
 
18. Чиста виручка вiд страхових премiй 
  
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2014 2013 
Короткостроковi договори страхування:   
Премiї отриманi по видам страхування, в т.ч. 44 714 32 915 
Страхування вiд нещасних випадкiв 220 202 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 1 567 365 
Страхування  здоров'я  на випадок  хвороби 103 110 
Страхування  наземного  транспорту 9 734 8 015 
Страхування водного транспорту 290 411 
Страхування вантажiв та багажу 1 016 1 262 
Страхування майна, у тому числi: 25 014 19 260 
- застава 5 705 7 259 
- оренда 376 604 
- сiльськогосподарськi  ризики 4 551 29 
-  будiвельно-монтажнi ризики  151 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника)   85 65 
Страхування вiдповiдальностi власникiв 
водного транспорту 1 584 900 
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспор-ту 3  
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами  570 461 
Страхування фiнансових ризикiв  234 
Страхування медичних витрат 441 413 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої i 
сiльської пожежної охорони 8 32 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 351 329 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 88 117 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi 
суб'єктiв господарювання на об'єктах пiдвищеної  небезпеки 36 8 
Страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфрастру-ктура), якi є 
власнiстю України, 
щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску космiчної технiки на космодромi, 
запуском та експлуатацiєю її у космiч-ному просторi  384 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпеч-них вантажiв 70
 22 
Страхування  предмета  iпотеки 276 322 
Змiни в резервi незароблених премiй (3 743) (1 490) 
Всього виручка 40 971 31 425 
 
19. Iнвестицiйнi доходи 
 
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2014 2013 
   
Процентнi доходи по грошовим коштам та еквiвалентам 6 928 7 025 
Всього 6 928 7 025 
 
20. Виплати за страховою дiяльнiстю 
 



а) Страховi виплати   
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2014 2013 
Короткостроковi страховi договори   
страхування майна  4 291 
Добровiльне страхування:   
- вiд нещасних випадкiв 13  
- медичне страхування (безперервне страхування здо-ров'я) 447  
- страхування здоров'я за випадок хвороби 61  
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 2 448  
- страхування водного транспорту (морського внутрiш-нього та iнших видiв 
водного транспорту) 976  
- страхування майна  699  
- страхування медичних витрат 72  
Обов'язкове страхування   
  страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування 4  
Всього 4 720 4 291 
   
б) витрати пов'язанi з укладанням договорiв страхування   
 
 
витрати пов'язанi з укладанням договорiв страхування 9 156 8 537 
 
21. Витрати по елементам 
 
Операцiйнi витрати за елементами Рiк, що закiнчився 31 грудня 
  2014 2013 
Страховi виплати 4 720 4 291 
Витрати на урегулювання збиткiв, що компенсованi перестра-ховиками (1 521)
 (2 335) 
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 125 240 
Витрати на операцiйну оренду 1 000 1 019 
Витрати на виплати працiвникам 7 352 7 127 
Витрати на агентськi послуги 2 163 1 239 
Iншi витрати 2 480 1 938 
Всього витрат 16 319 13 898 
 
22. Оренда 
 
  на 31.12.2014 на 31.12.2013 
Загальна сума майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв у рамках нерозривної 
операцiйної оренди 1 000 1 019 
в т. ч.: до одного року 1 000 1 019 
вiд одного року до п'яти рокiв  - 
бiльше п'яти рокiв  - 
 
23. Витрати на оплату працi  
 
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2014 2012 
   
Заробiтна плата 5 237 5 192 
Витрати на соцiальне страхування 2 115 1 935 
Всього 7 352 7 127 
   
кiлькiсть працiвникiв 65 75 
 
24. Операцiї з пов'язаними особами 
 
Винагороди ключовому управлiнському персоналу 
 
Винагороди, отриманi керiвним управлiнським персоналом у звiтному перiодi 
становлять такi суми, що вiдображенi у складi витрат на оплату працi:   
 31 грудня 2014 31 грудня 2013 
   
Заробiтна плата i премiї 200 426 
Всього 200 426 
 
Операцiї за участю  пов'язаних осiб 
 



Пов'язаними особами Компанiї є: 
" керiвний управлiнський персонал: 
 
Посада ПIБ 
Генеральний директор Стась Едуард Павлович 
  
Головний бухгалтер Куцигiна Лiлiя Олександрiвна 
 
" Засновники Компанiї визначенi у примiтцi 12 Статутний капiтал 
" Спорiдненi особи фiнансової установи: 
 
Акцiонерний банк "Пiвденний" 
Акцiонерне товариство "Регiональний iнвестицiйний банк" 
ТОВ "Iнвестицiйна пiвденна компанiя" 
ПАТ "ЗНВКIФ "Стратегiчнi iнвестицiї" 
ТДВ "Чорноморець" 
ТОВ "Пiвденний радiологiчний контроль" 
ТОВ "Фiнфарм" 
ПАТ "Одеське виробниче об'єднання "Холодмаш" 
ТОВ "Санплан" 
ТОВ "SKY Investment Holding" 
ТОВ "Фортум трейд сервис, лтд" 
ТОВ "Аптека "Мiнеральнi води" 
СП  "Вiв'єн ГМБХ" у виглядi ТОВ 
ПАТ "Iзмаїлпостачсервiс" 
ПАТ "Лугинська райагропромтехнiка" 
ТОВ "Компаньйони" 
ТОВ "Агротранс" 
ТОВ "КАТМАР" 
ТОВ "ТЕКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
ТОВ "УКРАЕРО КЕТЕРИНГ СЕРВIС" 
 
Протягом року мали мiсце такi операцiї з пов'язаними сторонами: 
 
Операцiї з ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 
 
Операцiя Сума операцiї, тис. грн.  
Надання банку - пов'язанiй сторонi коштiв на умовах суб-ординованого боргу 20 
000 
Отримано вiдсотки за користування банком - пов'язаною стороною  коштами, наданими 
на умовах субординованого боргу 1 237 
Отримано страхових премiй за видами страхування:  
- страхування наземного транспорту 1 041 
- страхування орендованого майна 3 
- страхування майна 7 797 
- страхування вiдповiдальностi 3 
Виплачено страхових вiдшкодувань за видами страхування  
- страхування наземного транспорту 96 
- страхування орендованого майна 7 
- страхування майна 626 
Отримано вiдсоткiв по залишкам на поточних рахунках 449 
  
Депозити, розмiщенi на рахунках банку - пов'язаної сторони 
Банк Сальдо  станом на 31.12.2014 року, грн Закiнчення тер-мiну дiї договору
 Вiдсоткова ставка Сальдо станом на 31.12.2014 року за нарахо-ваними вiдсот-
ками, тис.  грн 
   
   
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 20 000 01.08.2021 12% 224 
  
Банк Сальдо  станом на 31.12.2014 року, грн Закiнчення тер-мiну дiї договору
 Вiдсоткова ставка Сальдо ста-ном на 31.12.2014 ро-ку за нарахо-ваними вiдсо-
тками, тис. грн 
     
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 1,00 11.06.2015 17%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 1,5 29.09.2015 6,5%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 1,5 26.10.2015 7%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 9 000,00 23.01.2015 20%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 5 000,00 19.01.2015 20% 335 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 3 500,00 23.01.2015 20%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 4 000,00 02.03.2015 20,5%  



ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 1,00 15.03.2015 17%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 946,00 26.01.2015 7,8%  
Разом 22 451    
 
Сума доходiв Компанiї за 2014 рiк вiд розмiщення коштiв на рахунках депозитiв у 
ПАТ "АБ Пiвденний" становить 3 783 тис. грн.   
Отриманi премiї та виплаченi страховi вiдшкодування з iншими пов'язаним сторонам:  
Контрагент- по-вязана особа Отримано премiї за 2014 рiк Виплачено страховi вiд-
шкодування у 2014 роцi Отримано премiї за 2013 рiк Виплачено страховi вiд-
шкодування у 2013 роцi  
ОДО "Чорномо-рець" 8  11   
ПАТ "ОВО Холод-маш" 13     
Акцiонерне това-риство "Регiона-льний iнвестицiй-ний банк" 20     
Разом 41  11 0  
 
Операцiї з пов'язаними особами проводились на ринкових умовах. 
 
25. Умовнi активи та зобов'язання  
 
На дату складання та затвердження звiтностi не було помiчено жодного 
непередбачуваного зо-бов'язання або зобов'язання до виконання, iнформацiю про що 
необхiдно розкрити або скоригувати у фiнансових звiтах. 
Загальнi претензiї 
На 31 грудня 2014 i до дати пiдписання фiнансових звiтiв Компанiя не була залучена 
в судовi розгляди, якi могли б мати iстотний вплив на її господарську дiяльнiсть. 
Умовнi зобов'язання податкового характеру 
Податкова система України характеризується постiйними змiнами законодавчих норм, 
офiцiйних роз'яс-нень i судових рiшень, часто нечiтко викладених i суперечливих, 
що припускає неоднозначне тлумачен-ня їх податковими органами. Правильнiсть 
обчислення податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена на протязi трьох 
наступних рокiв. Останнiм часом практика в Українi така, що податковi органи 
займають бiльш жорстку позицiю в частинi iнтерпретацiї i вимог дотримання 
податкового законодавства. 
Керiвництво Компанiї, виходячи зi свого розумiння податкового законодавства, 
офiцiйних роз'яснень i судових рiшень вважає, що податковi зобов'язання 
вiдображенi в адекватнiй сумi. Проте, трактування цих положень вiдповiдними 
органами може бути iншим i це може мати значний вплив на фiнансову звiт-нiсть. 
Умови середовища, в якому Компанiя функцiонує 
Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється на територiї України. Поточна полiтична ситуацiя 
в Українi у 2014 роцi є вкрай нестабiльною, мали мiсце спад валового внутрiшнього 
продукту, суттєва девальвацiя нацiона-льної валюти по вiдношенню до основних 
валют, нестабiльнiсть фондового ринку, погiршення лiквiднос-тi банкiвського 
сектору. Полiтичнi змiни можуть призвести до змiн у законодавчiй, податковiй, 
регулято-рнiй основi дiяльностi компанiй в Українi. Майбутня стабiльнiсть 
економiки в значнiй мiрi залежить вiд успiшностi реформ та ефективностi 
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, що будуть здiйс-нюватися урядом 
країни. 
Компанiя постiйно оцiнює свої зобов'язання, якi стосуються змiн та оновлення 
законодавства. Природа та суми зобов'язань, якi пов'язанi з таким середовищем, не 
можуть бути належним чином оцiненi зараз, однак у майбутньому вони можуть досягти 
суттєвого рiвня. 
Отже, полiтична ситуацiя в країнi є вкрай непередбачуваною, що може позначитися на 
дiяльностi Ком-панiї, за обставин, якi наразi не можливо оцiнити. 
26. Подiї пiсля дати балансу 
 
Пiсля дати балансу жодних значних  економiчних подiй, якi могли б вплинути на 
здатнiсть Компанiї про-довжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що 
вимагали б коригування оцiнки балансової вар-тостi показникiв звiтностi, не 
сталося.  
 
Але, Компанiя має в своєму облiку фiнансовi iнвестицiї, в ПАТ "Алчевський 
металургiйний комбiнат", собiвартiсть яких складає 2 741 тис.грн., який 
знаходиться в зонi проведення антитерористичної опера-цiї, вплив такої ситуацiї на 
вартiсть фiнансових iнвестицiй наразi неможливо оцiнити. 
 
Генеральний директор                                                         
Є.П.Стась. 
Головний бухгалтер                                                           
Л.О.Куцигiна. 
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 Звiт про фiнансовий стан 
 
(  в тис. гривнях)      
    
Пояс-нен.  
на 31.12.2014 
  на 31.12.2013 
 
Основнi засоби 5 247 276 
Нематерiальнi активи, крiм гудвiлу 6 434 432 
Довгостроковi iнвестицiї 9 128 300 108 300 
Вiдстроченi податковi активи 17 155 334 
Необоротнi активи  129 136 109 342 
 
Оборотнi запаси 7 89 44 
Короткострокова дебiторська заборгова-нiсть 10 2 377 829 
Переплата з податку на прибуток  5 100 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 9 15 17 014 
Активи за перестрахуванням 8 5 406 2 749 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 11 123 344 66 371 
Iншi оборотнi активи  198 12 
Оборотнi активи  131 434 87 119 
AКТИВИ  260 570 196 461 
 
Акцiонерний (статутний) капiтал 12 37 226 37 226 
Iншi фонди 13 5 584 5 584 
Нерозподiлений прибуток  151 361 133 157 
Курсовi рiзницi вiд закордонної дiяльностi  37 304 1 009 
Капiтал  231 475 181 734 
Доля неконтролюючих акцiонерiв  8 424 4 758 
 
Короткостроковi резерви на винагоро-дження працiвникiв 16 860 780 
Зобов'язання за страховою дiяльнiстю 14 19 750 13 872 



Короткострокова кредиторська заборго-ванiсть 15 2 18 
Кредиторська заборгованiсть з поточно-го податку на прибуток  34 0 
Кредиторська заборгованiсть за розра-хунками з бюджетом  4 57 
Iншi поточнi зобов'язання  21  
Короткостроковi зобов'язання  20 671 14 727 
КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  260 570 196 461 
Генеральний директор 
 
Головний бухгалтер 
Затверджено до випуску та пiдписано 17 березня 2015 року 
 
Звiт про сукупнi доходи 
 
(  в тис. гривнях)      
Показники Пояс-нен. Рiк, що закiнчи-вся 31 грудня Рiк, що закiнчи-вся 31 грудня 
  2014 2013 
  
Виручка вiд страхових премiй 18 40 971 32 240 
Страховi премiї, що переданi перестраховикам  (12 030) (7 594) 
Чистi заробленi страховi премiї  28 941 24 646 
Iнвестицiйнi доходи 19 6 928 7 025 
Фiнансовi доходи 19  0 
Iншi операцiйнi доходи  6 662 1 077 
Чистi доходи   42 531 32 748 
Страховi виплати  20 (4 720) (5 106) 
Витрати на урегулювання збиткiв, що компенсованi пе-рестраховиками 20 1 521
 2 335 
Чистi витрати на страховi виплати  (3 199) (2771) 
Витрати на укладання страхових контрактiв  (9 156) (10 939) 
Витрати на маркетинг та управлiння  (4 058) (1 017) 
Iншi операцiйнi витрати  (2 529)  
Фiнансовi витрати  (1 922) (175) 
Витрати   (17 665) (14 902) 
Результат вiд операцiйної дiяльностi   21 667 17 846 
Витрати за податком на прибуток  (2 609) (2 217) 
Податок, утриманий за кордоном  (847) (82) 
Прибуток (збиток) за рiк   18 211 15 547 
 Iншi сукупнi доходи  
Iнший сукупний дохiд за мiнусом податку на прибуток   - 
СУКУПНИЙ ДОХIД  18 211 15 547 
Чистий прибуток, що належить:    
власникам материнської компанiї  18 204 15 526 
Неконтрольованим акцiонерам  7 21 
 
Генеральний  директор 
 
Головний бухгалтер 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 17 березня 2015 року 
  
Звiт про змiни в капiталi 
 
(  в тис. гривнях)              
Показатели По-ясн.  Змiни капiтала власникiв компанiї Неконтрольова-на 
частка Разом 
  Акцiонерний (статутний) капiтал Iншi фонди Нерозподiлений прибуток
 Курсовi рiзницi вiд закордонної дiяльностi Всього капiтал власникiв 
  
Залишок на 31.12.2012 року  37 226 5 584 117 631  160 441 
 160 441 
Внески до капiталу       4 637  
Сукупний дохiд 
    15 526  1 009 16 535  21  
Iншi змiни (курсовi рiзницi вiд закор-донної дiяльностi)     
  100  
Змiни капiталу за                                                Рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2013 року    15 526 1 009 16 535
 4 758 21 293 
Залишок на 31.12.2013 року  37 226 5 584 133 157 1 009 176 976
 4 758 181 734 
Сукупний дохiд 



    18 204  36 295 54 499  7  
Iншi змiни (курсовi рiзницi вiд закор-донної дiяльностi)     
  3 659  
Змiни капiталу за  
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013  року    18 204 36 295
 54 499 3 666 21 293 
Залишок на 31.12.2013 року  37 226 5 584 151 361 37 304 231 
475 8 424 239 899 
 
 Генеральний директор 
 
Головний бухгалтер 
 
Затверджено до випуску та пiдписано 17 березня 2015 року 
 
Примiтки до фiнансовї звiтностi Групи  
 
1. Загальна iнформацiя 
 
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi за 2014 фiнансовий рiк для Групи в складi ПрАТ СК "Теком" ( 
далi - Материнська компанiя) та ТОВ "SKY  INVESTMENT HOLDING" (далi - Дочiрня 
компанiя)   (дал разом i -"Група"). 
Материнська  компанiя зареєстрована в Українi та є резидентом України, Дочiрня 
компанiя - зареєстро-вана в Латвiї та є резидентом Латвiї. Материнська компанiя є 
приватним акцiонерним товариством i була утворена вiдповiдно до законодавства 
України, дочiрня компанiя - є товариством з обмеженою вiдповi-дальнiстю та 
утворена вiдповiдно до законодавства Латвiї.  
Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Материнської компанiї включає iншi види 
страхування, нiж страхування життя. Материнська компанiя була заснована у формi  
закритого акцiонерного товариства у  1997 роцi. Дочiрня компанiя була заснована у 
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю в 2013 роцi. 
Материнська компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй, зазначених в 
таблицi нижче: 
Лiцензiя Номер Дата 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 569567 21.12.2007 
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 
кредиту) 569563 21.12.2007 
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 
(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 
(вантажобагажу)) 569564 21.12.2007 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 569556 21.12.2007 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної 
вiдповiдальностi власни-кiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) 569570 21.12.2007 
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 
транспорту) 569557 21.12.2007 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 569552 21.12.2007 
Страхування вiд нещасних випадкiв 569568 21.12.2007 
Страхування залiзничного транспорту 569560 12.10.2006 
Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть пе-ревiзника) 569554 21.12.2007 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповi-дальнiсть перевiзника) 569555 21.12.2007 
Страхування здоров'я на випадок хвороби 569561 21.12.2007 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 569565 12.10.2006 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i 
органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної 
охорони i членiв доб-ровiльних пожежних дружин (команд) 569571 21.12.2007 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 569569 21.12.2007 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 
бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибу-хонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може 
призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
 569573 12.10.2006 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 
настан-ня негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 569553
 06.09.2005 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 569551 12.10.2006 
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 569559 21.12.2007 



Страхування медичних витрат 569566 21.12.2007 
Страхування фiнансових ризикiв 569572 21.12.2007 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування 594091 29.09.2011 
Страхування iнвестицiй 569562 21.12.2007 
Страхування врожаю сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень 
державними сiльськогосподарськими пiдприємствами, врожаю зернових культур i 
цукрових бурякiв сiльсь-когосподарськими пiдприємствами всiх форм власностi
 569558 06.09.2005 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до 
запуску космiчної технiки на космодромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному 
просторi 198727 11.04.2013 
Обов'язкове страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), 
яка є власнi-стю України, щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску 
космiчної технiки на космо-дромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному 
просторi 198728 11.04.2013 
Обов'язкове  страхування цивiльно - правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
 284493 29.04.2014 
Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту 
(включаючи вiд-повiдальнiсть перевiзника) 284492 29.04.2014 
Добровiльне страхування повiтряного транспорту 284490 29.04.2014 
Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї 284491 29.04.2014 
 
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
 
Заява про вiдповiднiсть 
Зазначена фiнансова звiтнiсть була пiдготована у вiдповiдностi з Мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку (РМСБО). 
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво 'рунтувалося на своєму 
кращому знаннi i розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та 
iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. 
Основа облiку 
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Група є 
органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 
найближчому майбутньому. Керiвництво та акцi-онери мають намiр розвивати 
дiяльнiсть Групи  в Українi та Латвiї. На думку керiвництва, застосування 
припущення щодо здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi капiталу та 
зобов'язання акцiонерiв надавати пiдтримку Групи. 
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до принципу оцiнки за 
iсторичною вартiстю, за ви-нятком того, що розкрито в облiковiй полiтицi нижче.. 
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України, у тисячах 
українських гривень.  
 
2. Зведена iнформацiя щодо найбiльш суттєвих положень облiкової полi-тики  
 
Основнi принципи облiкової полiтики 
 
Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної 
вартостi, з коригуваннями на по-чаткове визнання фiнансових iнструментiв за 
справедливою вартiстю та переоцiнку фiнансових активiв для подальшого продажу i 
фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої 
вiдносяться на фiнансовий результат. Основнi принципи облiкової полiтики, що 
використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено далi. Цi 
принципи застосовувались послiдовно вiд-носно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, 
якщо не зазначено iнше 
 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Групи  визнає фiнансовi активи та 
зобов'язання у своє-му балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних 
зобов'язань стосовно даного iнструмен-ту.Операцiї з придбання та реалiзацiї 
фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою 
розрахунку.  
 
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 
фiнансовий результат, спо-чатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi 
фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, 
понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi 
при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому ви-
знаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою 



вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим 
самим фiнансовим iнструментом, що спосте-рiгаються на ринку, або методики оцiнки, 
якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкри-тих ринкiв 
 
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi 
iз придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати - 
це витрати, що не були б поне-сенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на 
проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi 
працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та 
дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також 
пода-тки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на 
проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями, 
витрат на фiнансування, внутрiшнiх ад-мiнiстративних витрат чи витрат на 
зберiгання. 
Облiкова полiтика для подальшої переоцiнки даних статей розкривається нижче у 
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 
 
Фiнансовi активи. Фiнансовi активи класифiкуються на такi категорiї: 
 
- Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю змiни якої 
вiдносяться на фiнан-совий результат, 
- Фiнансовi активи в наявностi для продажу, 
- Кредити та дебiторська заборгованiсть, 
- Фiнансовi активи, що утримуються до погашення 
 
Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 
результат. Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 
фiнансовий результат, - це фiнансовi акти-ви, що при початковому визнаннi 
безвiдклично вiдносяться до цiєї категорiї. Керiвництво вiдносить цiннi папери до 
цiєї категорiї лише у тому випадку, якщо (а) така класифiкацiя призводить до 
усунення або суттєвого зменшення невiдповiдностi в облiку, що виникає у результатi 
оцiнки активiв чи зобов'язань або визнання прибуткiв та збиткiв, пов'язаних з цими 
активами та зобов'язаннями, iз використанням рiз-них методик оцiнки; або (б) група 
фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або обома групами i оцi-нює результати 
операцiй з фiнансовими активами та фiнансовими зобов'язаннями на основi справед-
ливої вартостi згiдно з задокументованою стратегiєю управлiння ризиками або 
iнвестицiйною стратегi-єю, i iнформацiя, пiдготовлена на основi справедливої 
вартостi, регулярно подається та аналiзується управлiнським персоналом 
 
Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 
результат, облiковуються за справедливою вартiстю.  
 
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої 
можна врегулю-вати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж 
добре обiзнаними непов'язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. 
Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну пропо-зицiї для фiнансових активiв 
та цiну попиту для фiнансових зобов'язань, що котируються на активному ринку. 
Стосовно активiв та зобов'язань iз ринковими ризиками, що взаємно компенсуються,  
Група може використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої 
вартостi позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої 
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий 
iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котиру-вання 
цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi 
чи в iншiй ор-ганiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi та регулярнi 
ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних умовах 
 
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких 
вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi 
методики оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що 
базуються на даних про останнi угоди, здiйсненi мiж не-пов'язаними сторонами, або 
аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. Застосування ме-тодик 
оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi ринковими даними. У цiй 
фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли замiна будь-
якого такого припущення можливим альте-рнативним варiантом може призвести до 
суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов'язань 
 
Проценти, заробленi за цiнними паперами за справедливою вартiстю, змiни якої 
вiдносяться на фiнан-совий результат, розраховуються з використанням методу 
ефективної процентної ставки i показуються у прибутку чи збитку за рiк як 
процентний дохiд. Дивiденди включаються до дивiдендного доходу у скла-дi iншого 
операцiйного доходу в момент встановлення права  Групи на одержання виплати 



дивiдендiв i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiн 
справедливої вартостi та прибуток або збиток вiд припинення визнання облiковуються 
у прибутку чи збитку за рiк як прибуток за вираху-ванням збиткiв вiд цiнних 
паперiв за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий ре-зультат, 
за перiод, в якому вiн виникає. 
 
Кредити та дебiторська заборгованiсть -це є непохiдними фiнансовими iнструментами, 
що мають фiксований термiн погашення i не мають котирувань на активному ринку. Цi 
фiнансовi активи первiсно визнаються за вартiстю, яка є справедливою вартiстю 
компенсацiї, сплаченої при придбаннi фiнансових активiв, а в подальшому оцiнюються 
за  амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефектив-ного вiдсотку, за 
вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення. 
 
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення- непохiднi фiнансовi активи з 
фiксованими платежами, або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також з 
фiксованими строками погашення класифiкуються як такi, якi утримуються до 
погашення, якщо Група має намiр та здатнiсть утримувати їх до погашен-ня.Пiсля 
первiсного визнання, фiнансовi активи, утримуванi до погашення, оцiнюються 
амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотку, за 
вирахуванням будь-якого збитку вiд зне-цiнення. Доходи та витрати вiдображаються у 
фiнансовому результатi поточного перiоду в разi припи-нення визнання iнвестицiї 
або знецiнення , а також у процесi амортизацiї. 
 
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового 
iнструмента мiнус пога-шення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для 
фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшен-ня вартостi щодо понесених збиткiв вiд 
знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiд-строчених витрат за 
угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми пога-
шення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi 
доходи та нарахо-ванi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд 
та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на 
наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вi-дображаються окремо, 
а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 
 
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або 
процентних ви-трат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної 
процентної ставки (ефективної процен-тної ставки) вiд балансової вартостi 
iнструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою 
розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх 
збиткiв за кредитами) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї 
фiнансового iнструмента або, у вiдпо-вiдних випадках, протягом коротшого термiну 
до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка 
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою 
ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, 
якi вi-дображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного 
iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових 
ставок. Такi премiї або дисконти амортизу-ються протягом всього очiкуваного 
термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та 
виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною 
ефектив-ної процентної ставки. 
 
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки 
вiд знецi-нення визнаються у прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у 
результатi однiєї або декiлькох по-дiй ("збиткових подiй"), що вiдбулись пiсля 
початкового визнання фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки 
оцiночних грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або групою 
фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо  Група  визначає 
вiдсутнiсть об'єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу 
(незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових 
активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх 
колективну оцiнку на предмет знецiнення. Основними факторами, якi враховує  Група 
при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його прострочений статус та 
можливiсть реалiзацiї вiдповiдної заста-ви, за її наявностi  
 
Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть 
об'єктивних ознак збитку вiд знецiнення: 
o позичальник/емiтент зазнає суттєвих фiнансових труднощiв 
o порушення умов договору, якi пов'язанi з неможливiстю сплати вiдсоткiв або 
основної суми платежiв 
o зникнення умов для надання концесiї боржнику/емiтенту, за якими боржник ранiше 
мав вiдповiднi пра-ва 



o ймовiрнiсть банкрутства позичальника/емiтента 
o зникнення активного ринку у зв'язку з фiнансовими труднощами 
позичальника/емiтента 
o суттєвi змiни, якi чинять негативний вплив на iнвестицiї в iнструменти капiталу, 
пов'язанi з технологiч-ним, ринковим, економiчним або юридичним середовищем, де 
емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, та такi змiни свiдчать про те, що iнвестицiї 
можуть не повернутися 
o значне або тривале зменшення справедливої вартостi iнструментiв капiталу нижче 
вартостi придбання 
 
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об'єднуються у 
групи на основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики 
враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких 
активiв та є iндикаторами спроможностi дебiтора сплатити суми заборгованостi 
вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються 
 
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на 
предмет знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових 
потокiв вiд активiв та досвiду керiвницт-ва стосовно того, якою мiрою цi суми 
стануть простроченими в результатi минулих збиткових подiй i якою мiрою такi 
простроченi суми можна буде вiдшкодувати. Попереднiй досвiд коригується з 
урахуван-ням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали 
на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається вплив 
тих умов у попередньому перiодi, якi не iс-нують на даний момент 
 
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою 
вартiстю, перегляда-ються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових 
труднощiв позичальника чи емiтента, знецi-нення такого активу оцiнюється iз 
використанням ефективної процентної ставки, яка застосовувалася до змiни його умов 
 
Збитки вiд знецiнення завжди визнаються шляхом створення резерву у сумi, 
необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi 
очiкуваних грошових потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних 
збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою для даного 
активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних майбутнiх грошових потокiв 
забезпеченого за-ставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть 
виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням 
витрат на отримання та продаж застави незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення 
стягнення на предмет застави. 
 
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це 
зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання 
збитку вiд знецiнення (наприклад, через пi-двищення кредитного рейтингу дебiтора), 
то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення сторнується шля-хом коригування рахунку 
резерву. Сума зменшення вiдображається у прибутку чи збитку за рiк 
 
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву 
збиткiв вiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування 
активу та пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум 
кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи 
збитку за рiк 
 
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу. Ця класифiкацiя включає 
iнвестицiйнi цiннi па-пери, якi  Група має намiр утримувати протягом невизначеного 
часу i якi можуть бути проданi для по-криття потреб лiквiдностi або внаслiдок змiн 
процентних ставок, курсу обмiну або цiн акцiй.  Група здiйс-нює вiдповiдну 
класифiкацiю iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу у момент їх при-
дбання 
 
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу облiковуються за справедливою 
вартiстю. Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних паперах для подальшого 
продажу, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та вiдображаються у 
прибутку чи збитку за рiк. Дивiденди по iнструментах капiталу для подальшого 
продажу вiдображаються у прибутку чи збитку за рiк в момент встановлення права  
Групи на одержання виплат i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi iншi 
елементи змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi iншого сукупного 
доходу як вiдстроченi до момен-ту списання iнвестицiї або її знецiнення; при цьому 
кумулятивний прибуток або збиток виключається зi складу капiталу та вiдноситься на 
прибуток чи збиток за рiк. 
 



Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх понесення 
в результатi однiєї або кiлькох подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулися пiсля 
початкового визнання iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу. Значне 
або тривале зниження справедливої вартостi дольового цiнного папе-ру до рiвня, 
нижчого за його первiсну вартiсть, є свiдченням того, що такий цiнний папiр 
знецiнений. На-копичений збиток вiд знецiнення, що оцiнюється як рiзниця мiж 
вартiстю придбання та поточною спра-ведливою вартiстю мiнус будь-який збиток вiд 
знецiнення активу, ранiше визнаний у прибутку чи збитку за рiк, вилучається з 
iншого сукупного доходу та визнається у фiнансовому результатi. Збитки вiд знецi-
нення iнструментiв капiталу через фiнансовий результат не сторнуються. Якщо в 
наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для подальшого 
продажу збiльшується i це збiльшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка 
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд 
знецiнення сторнується через прибуток чи збиток за рiк. 
 
Припинення визнання фiнансових активiв. Група припиняє визнавати фiнансовi активи, 
коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв 
iнакше втратили свою чиннiсть, або (б)  Група передала права на отримання грошових 
потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про пе-редачу, i при цьому (i) 
також передав в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням актива-ми, 
або (ii)  Група не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди 
володiння, але припи-нила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, 
якщо контрагент не має практичної мо-жливостi повнiстю продати актив непов'язанiй 
сторонi без внесення додаткових обмежень на перепро-даж. 
 
Угоди про продаж та подальший викуп. Угоди про продаж та подальший викуп (угоди 
"репо"), якi фак-тично забезпечують контрагенту доходнiсть кредитора, вважаються 
операцiями забезпеченого фiнансу-вання. Визнання цiнних паперiв, проданих 
вiдповiдно до угод про продаж та подальший викуп, не при-пиняється. Цiннi папери у 
звiтi про фiнансовий стан не рекласифiкуються, крiм випадкiв, коли їх одержу-вач 
має договiрне або традицiйне право продати або передати цi цiннi папери в заставу. 
В останньому випадку вони переводяться до категорiї дебiторської заборгованостi за 
операцiями викупу. 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою 
активи, якi можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким 
притаманний незначний ризик змiни вар-тостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
включають залишки на рахунках в банках, якi не є обмеженими для використання та 
всi розмiщення коштiв на депозитних рахункiв банкiв з первiсним строком погашен-ня 
не бiльше трьох мiсяцiв. Кошти, щодо яких iснують обмеження стосовно їх 
використання протягом перiоду, який перевищує три мiсяцi, з моменту надання, 
виключаються з грошових коштiв та їх еквiва-лентiв. Грошовi кошти та їх 
еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю 
 
Основнi засоби та нематерiальнi активи. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 
збиткiв вiд зменшення корисностi. 
 
Амортизацiя об'єктiв примiщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання 
розраховується лi-нiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi 
до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами: 
                                                                                                                          
Строки експлуатацiї (у роках) 
Меблi та офiсне обладнання                                                                                                     
5-12 
Транспортнi засоби                                                                                                                    
5 
Комп'ютери та обладнання                                                                                                       
3-5 
Полiпшення орендованих примiщень                                                                         
протягом строку оренди 
 
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку  Група  отримала б у 
теперiшнiй момент вiд прода-жу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на 
продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку 
експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного 
використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного використання 
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. 
 



Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх 
виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються 
iз наступним списанням замiненого ком-поненту. 
 
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка наявностi ознак знецiнення 
примiщень, удоско-налень орендованого майна та обладнання. Якщо такi ознаки 
iснують, розраховується вартiсть вiдшко-дування, яка дорiвнює справедливiй 
вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використан-ня, залежно вiд 
того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть активу зменшується до вартостi 
вiдшко-дування, а збиток вiд знецiнення визнається у прибутку чи збитку за рiк. 
Збиток вiд знецiнення, вiдобра-жений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, 
сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення 
вартостi використання активу або його справедливої вартостi за мiнусом витрат на 
продаж. 
Прибуток або збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння 
суми надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у прибутку чи збитку за рiк 
(у складi iнших операцiйних доходiв або витрат). 
Нематерiальнi активи  Групи як мають, так i не мають  кiнцевий термiн використання 
та включають пе-реважно капiталiзоване програмне забезпечення та лiцензiї на 
основну дiяльнiсть 
Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi 
витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення 
 
Операцiйна оренда. У випадках, коли Група  виступає орендарем в рамках оренди, за 
якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються 
орендодавцем  Групi  загальна сума оренд-них платежiв включається до прибутку або 
збитку рiвними частинами протягом строку оренди 
 
Оренда, вбудована в iншi договори, вiдокремлюється, якщо (а) виконання договору 
пов'язане з викорис-танням конкретного активу або активiв та (б) договiр 
передбачає передачу права на використання акти-ву. 
 
Якщо активи надаються в оперативну оренду, оренднi платежi, що пiдлягають 
отриманню, визнаються як оренднi доходи рiвними частинами протягом строку оренди. 
 
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухомiсть, яка утримується для отримання орендного 
доходу або для цiлей зростання вартостi капiталу, i яка не зайнята  Групою.  
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визна-ється за собiвартiстю, включаючи витрати 
на операцiю, та у подальшому переоцiнюється на основi справедливої вартостi, яка 
базується на її ринковiй вартостi. Ринкова вартiсть iнвестицiйної нерухомос-тi, 
яка належить  Групi, отримана зi звiтiв незалежних оцiнювачiв, якi мають визнану 
та вiдповiдну про-фесiйну квалiфiкацiю та мають релевантний досвiд у оцiнцi 
нерухомостi вiдповiдного типу та у вiдповiд-нiй мiсцевостi. 
 
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно 
до вимог законо-давства України iз використанням податкових ставок та законодавчих 
норм, якi дiяли або фактично були введенi в дiю станом на звiтну дату. 
Витрати/(доходи) з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене 
оподаткування та вiдображаються у прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не 
мають бути вiдображенi у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi 
капiталу у зв'язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у 
цьому самому або iншому перiодi у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо 
у складi капiталу 
 
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим 
органам або ними вiд-шкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за 
поточний та попереднi перiоди. Оподатко-вуваний прибуток або збиток базується на 
оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання 
вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, 
облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. 
 
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань 
вiдносно пе-ренесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 
податковою базою активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей 
фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, 
вiдстрочений податок не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при 
початковому визнаннi активу або зобов'язання у результатi операцiї, яка не є 
об'єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний 
прибуток. Активи та зобов'язання з вiд-строченого оподаткування визначаються iз 
використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в 
дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, 



коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi 
збитки. Вiдстроченi пода-тковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують 
оподатковувану базу, та перенесенi податковi збит-ки вiдображаються лише тiєю 
мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiд-носно 
якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi 
 
Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво переоцiнює невизначенi податковi 
позицiї Групи  на кожну звiтну дату. Зобов'язання, що вiдображаються щодо податку 
на прибуток, визначаються керiвництвом як позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, 
що їх вдасться вiдстояти у випадку виникнення претензiй з боку податкових органiв. 
Така оцiнка виконується виходячи з тлумачення Групою податкового законодавства, 
яке є чинним або фактично набуло чинностi на звiтну дату, та будь-якого вiдомого 
рiшення судових або iнших органiв з подiбних питань. Зобов'язання зi штрафiв, 
процентiв та податкiв, крiм тих, що пов'язанi з оподаткуванням прибутку, 
визнаються на пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для 
врегулювання зобов'язання на звiтну дату. 
 
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська 
заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, 
якщо контрагент виконав свої зо-бов'язання за угодою, i облiковується за 
амортизованою вартiстю. 
 
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї показанi у складi капiталу. Витрати, 
безпосередньо пов'язанi з емiсi-єю нових акцiй, показуються у складi капiталу як 
зменшення суми надходжень за вирахуванням подат-кiв. Перевищення справедливої 
вартостi внесених у капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй 
облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд 
 
Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою  Групи  є валюта первинного 
економiчного середовища, в якому працює  Група. Функцiональною валютою та валютою 
подання  Групою є нацiона-льна валюта України - українська гривня. 
 
Монетарнi активи i зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту  Групи за 
офiцiйним обмiн-ним курсом НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Доходи i збитки вiд 
курсових рiзниць, що виникають у резуль-татi розрахункiв по операцiях i 
перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним 
обмiнним курсом НБУ на кiнець року, вiдображаються у фiнансовому результатi. 
Перераху-нок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних позицiй, 
в тому числi iнвестицiй до капiталу. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу 
вартiсть дольових цiнних паперiв облiковується як частина прибутку або збитку вiд 
змiн справедливої вартостi. 
 
Станом на 31 грудня вiдповiдного року основнi курси обмiну, що застосовувались для 
перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 
 
                                        31 грудня 2014, гривень                31 
грудня 2013, гривень 
1 євро                             19,232908                                             
11,04153 
1 долар (США)                15,768556                                                 
7.9930 
 
 
Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням 
до звiту про фi-нансовий стан лише їхньої чистої суми здiйснюється лише тодi, коли 
iснує юридично визначене  право взаємозалiку визнаних сум i є намiр провести 
розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзу-вати актив та розрахуватися 
за зобов'язанням  
 
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату, внески 
до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування,внески, 
вiдповiдно до державної системи соцiального страхування Латвiї,  оплачуванi рiчнi 
вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi вина-городи нараховуються у тому 
роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками  Групи.  Група не має 
юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм 
платежiв по державнiй системi соцiального  страхування. 
 
Страховi та iнвестицiйнi контракти- класифiкацiя 
Група укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризикiв або фiнансових 
ризикiв або обох видiв ризикiв.  Страховi є контрактами, якi передають суттєвий 
страховий ризик. Такi контракти мо-жуть також передавати фiнансовий ризик.  В 



якостi загальної полiтики Група визнає значним ризиком потенцiйне зобов'язання по 
виплатi вiдшкодування у разi настання страхового випадку, що принаймнi на 10% 
перевищує суму вiдшкодування, що пiдлягає виплатi у разi, якщо страховий випадок 
не вiдбудеть-ся. 
Iнвестицiйними контрактами є  договори, якi передають фiнансовi ризики без 
значного страхового ризи-ку. 
 
Страховi контракти  
 
Визнання та оцiнка 
Страховi контракти  класифiкуються у чотири основнi категорiї, в залежностi вiд  
тривалостi ризику i чи є умови фiксованi. Група   укладає тiльки короткостроковi 
договори. Прiоритетними напрямами страхуван-ня Групи  є страхування наземного 
транспорту та страхування iншого майна. 
(А) короткостроковi договори страхування 
Це страховi контракти  на страхування вiд нещасних випадкiв, страхування майна i 
короткострокових договорiв страхування життя. 
Договори страхування вiд нещасних випадкiв захищають клiєнтiв Групи   вiд ризику 
заподiяння шкоди третiм особам в результатi їх законної дiяльностi. Покриття 
включає як договiрнi, так  i позадоговiрнi по-дiї. Типовий захист, що 
пропонується, розроблений для роботодавцiв, якi набувають юридичну вiдповi-
дальнiсть за виплату компенсацiї постраждалим працiвникам (зобов'язання 
роботодавцiв) i для iндивiду-альних та корпоративних клiєнтiв, якi мають 
вiдповiдальнiсть  виплатити компенсацiї третiм особам за тiлеснi ушкодження або 
пошкодження майна (цивiльної вiдповiдальностi). 
Договори страхування майна головним чином компенсують клiєнтам Групи  шкоду, 
заподiяну їх власнос-тi, або вартiсть втраченого майна. Клiєнти, якi здiйснюють 
комерцiйну дiяльнiсть у власних примiщеннях також можуть отримати компенсацiю за 
втрату доходiв внаслiдок неможливостi використання застрахо-ваної власностi в їх 
пiдприємницькiй дiяльностi (покриття у зв'язку з припиненням дiяльностi). 
По всiм цим контрактам, премiї визнаються доходом (заробленi премiї) пропорцiйно 
термiну страхуван-ня. Частина премiї, отриманої по договорам, якi вступили в силу, 
що вiдноситься до iснуючих ризикiв, на дату балансу вiдображається як зобов'язання 
з незароблених премiй. Премiї вiдображено до вирахуван-ня комiсiї та валовою сумою 
з урахуванням будь-яких податкiв та зборiв, якi накладаються на такi премiї. Група  
с у  2013 та 2014  роках використовувала метод нарахування резерву незароблених 
премiй - "1/4".     
Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збиткiв вiдносяться на зменшення 
доходiв по мiрi їх виникнення на основi оцiночної величини зобов'язань по 
компенсацiї власникам контракту або третiм особам постраждалих вiд власникiв 
контракту. Вони включають в себе прямi i непрямi витрати на врегу-лювання збиткiв 
i випливають з подiй, якi сталися до кiнця звiтного перiоду. Група  не виключає 
своєї вiдповiдальностi за неоплаченими вимогами iншими, нiж вимогами по втратi 
працездатностi. Зобов'я-зання за невиплаченими вимогами оцiнюються з використанням 
припущень по конкретним випадкам, заявлених до Групи . 
(Б) вбудованi похiднi iнструменти 
Деякi похiднi iнструменти, вбудованi у договори страхування, розглядаються як 
окремi похiднi iнструмен-ти, коли їх економiчнi характеристики та ризики не мають 
тiсного зв'язку з основним договором i основ-ний договiр не вiдображається за 
справедливою вартiстю через прибутки та збитки. Цi вбудованi похiднi iнструменти 
оцiнюються за справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у 
прибут-ках i збитках. 
Група окремо не визначає вбудованi похiднi iнструменти, якi вiдповiдають 
визначенню договору страху-вання або вбудованi опцiони на дострокове припинення 
договорiв страхування з виплатою фiксованої суми (або суми, що базується на основi 
фiксованої суми та процентної ставки). Всi iншi вбудованi похiднi iнструменти 
видiляються i облiковуються за справедливою вартiстю, якщо вони не тiсно пов'язанi 
з ба-зовим договором страхування  i вiдповiдають визначенню похiдних iнструментiв. 
 
(В) Перевiрка адекватностi зобов'язань  
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду здiйснюється перевiрка адекватностi 
зобов'язань для забез-печення адекватностi зобов'язань за договорами. При 
виконаннi цiєї перевiрки використовуються най-кращi поточнi оцiнки майбутнiх 
грошових потокiв  та витрат на врегулювання збиткiв та адмiнiстративних витрат, а 
також iнвестицiйного доходу вiд розмiщення страхових резервiв. Будь-яка нестача  
вiдразу вi-дображається у прибутку чи збитку, а в подальшому створюється додаткове 
зобов'язання  на збиток, що виникає в результатi перевiрки адекватностi 
зобов'язань (додатковий резерв ризику, що не сплинув). 
(Г) Контракти з перестрахування  
Контрактами, укладеними Групою з перестраховиками, по яким Групою  компенсуються 
збитки за одним або кiлькома договорами, укладеними Групою , i якi вiдповiдають 



вимогам класифiкацiї для договорiв страхування визнаються як договори 
перестрахування. Контракти, якi не вiдповiдають цим вимогам кла-сифiкацiї 
визнаються як фiнансовi активи. Договори страхування, укладенi Групою вiдповiдно 
до якого iншою стороною договору є iнший страховик (внутрiшнє перестрахування) 
включаються до договорiв страхування. 
Виплати, на якi Група  має право вiдповiдно до договорiв перестрахування 
визнаються активами пере-страхування. Цi активи складаються з короткострокових 
вимог до перестраховикiв, а також довгостроко-вої дебiторської заборгованостi, якi 
залежать вiд очiкуваних вимог та винагород, що випливають з пов'я-заних 
перестрахованих договорiв страхування. Суми, що вiдшкодовуються перестраховиками 
або виннi перестраховикам оцiнюються послiдовно iз визначенням сум, пов'язаних з 
перестрахованими договора-ми страхування i вiдповiдно до умов кожного договору 
перестрахування. Зобовязання за перестраху-ванням - це насамперед кредиторська 
заборгованiсть за премiями за договорами перестрахування , яка визнається як 
витрати у перiодi нарахування. 
Група компанiй  оцiнює свої активи перестрахування на знецiнення на щоквартальнiй 
основi. Якщо iсну-ють об'єктивнi докази того, що активи перестрахування знецiненi, 
Група зменшує балансову вартiсть ак-тивiв перестрахування до суми очiкуваного 
вiдшкодування i визнає збиток вiд знецiнення у звiтi про при-бутки i збитки. Група  
збирає об'єктивнi свiдчення того, що активи перестрахування знецiненi, використо-
вуючи тi ж процедури, що прийнятi для фiнансових активiв вiдображених за 
амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення розраховується за тим же методом, що 
використовується для фiнансових активiв.  
(Д) дебiторська i кредиторська заборгованiсть, пов'язанi з договорами страхування  
Дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються у перiодi коли такi 
платежi належать до сплатi. Вони включають в себе суми, належнi вiд агентiв, 
брокерiв та власникiв договорiв страхування та належнi до сплати таким 
контрагентам. 
Якщо iснують об'єктивнi докази того, що дебiторська заборгованiсть за страховою 
дiяльнiстю є знецiне-ною, Група  зменшує балансову вартiсть такої заборгованостi, 
i вiдповiдно визнає збиток вiд знецiнення у звiтi про прибутки i збитки. Група  
збирає об'єктивнi  докази того, що страхова дебiторська заборгова-нiсть є 
знецiненою, використовуючи той же процес, прийнятий для кредитiв  та дебiторської 
заборгова-ностi. Збиток вiд знецiнення розраховується за тим же способом, що 
використовуються для цих фiнан-сових активiв.  
(Е) Суми вiд реалiзацiї пошкодженого майна та отриманi в результатi регресу 
Деякi страховi контракти дозволяють Групi  продати майно (як правило, пошкоджене), 
яке отримане при врегулюваннi вимог (наприклад, врятоване майно). Група  також 
може мати право подавати претензiї третiм особам для оплати частини або всiх 
видаткiв (наприклад, право регресу). 
Оцiнки суми вiдшкодування вiд реалiзацiї пошкодженого майна включаються в якостi 
зменшення суми зобов'язань за страховими вимогами, а пошкоджене майно визнається  
в iнших активах, якщо зобов'я-зання погашено. Зменшення зобов'язань визнається в 
сумi, яка може бути об'рунтовано повернута в результатi вiдчуження майна. 
Вiдшкодування в наслiдок регресу також розглядаються в якостi знижки при оцiнцi 
зобов'язань за стра-ховими вимогами i визнаються в iнших активах, якщо 
зобов'язання погашено. Зменшення зобов'язань визнається в оцiночнiй сумi 
вiдшкодування, яке може бути отримане а результатi дiй проти винної тре-тьої 
особи. 
 
3. Основнi облiковi оцiнки та припущення 
 
Група й використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв i 
зобов'язань, що визна-ються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового 
року. Оцiнки та припущення постiйно переглядаються i базуються на попередньому 
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх 
подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. 
А) Остаточнi зобов'язання за вимогами, що заявленi за договорами страхування 
Оцiнка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є 
найбiльш важ-ливою бухгалтерською оцiнкою Групи. Iснує декiлька причин 
невизначеностi, якi необхiдно враховува-ти при оцiнцi зобов'язань, по яким Група  
в кiнцевому випадку буде здiйснювати виплатити за такими вимогами. Зокрема, 
збiльшились вимоги по полiсам медичного страхування (безперервного страху-вання 
здоровья) внаслiдок збiльшення кiлькостi укладених договорiв страхування. 
Оцiнка остаточної вартостi вимог за випадками по медичному страхуваннi є складним 
процесом i не може бути зроблена за допомогою звичайних актуарних методiв. 
Iстотними факторами, якi впливають на напрямки процесу оцiнки резервiв є 
збiльшення рiвня захворюваностi, якi розширили обсяг i по-криття, що були 
визначенi в договорах страхування, випущенi Групою . малоймовiрно, що будь-якi 
чiткi  напрямки з'являться в методах розрахункiв  компенсацiй в найближчому 
майбутньому. Через цю невизначенiсть, не є можливим визначити майбутнiй розвиток 



вимог по страховим виплатам з тим же ступенем надiйностi, як за iншими видами 
вимог. 
Група   вважає, що зобов'язання по вимогам   розраховане станом на кiнець року є 
адекватним.  
 
 
(Б) Знецiнення наявних для продажу фiнансових iнструментiв капiталу 
Група  визначає, що наявнi для продажу фiнансовi iнструменти капiталу є 
знецiненими, коли спостерi-гається значне або тривале зниження справедливої 
вартостi нижче її вартостi. Визначення того, що є значним або тривалим вимагає 
професiйного судження. При прийняттi даного судження Група оцiнює серед iнших 
факторiв нормальну волатильнiсть цiн на акцiї, фiнансовий стан об'єкта iнвестицiй, 
дiя-льнiсть галузi або сектора, змiни в технологiї, потоки грошових коштiв вiд 
операцiйної i фiнансової дiяльностi. Знецiнення може мати мiсце, коли є докази 
погiршення фiнансового стану об'єкта iнвести-цiй, дiяльностi галузi або сектора 
економiки, негативних змiн в технологiї, потоках грошових коштiв вiд фiнансової та 
оперативної дiяльностi. Якщо зниження справедливої вартостi нижче собiвартостi ви-
знається iстотним або тривалим, Група  буде мати додатковi втрати в в  фiнансовiй 
звiтностi за 2013 рiк. 
 
 
(В) Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв у разi якщо не iснує активного ринку 
або якщо котиру-вання не доступнi визначається з використанням методiв оцiнки. У 
цих випадках справедлива вар-тiсть оцiнюється за вiдкритими даними щодо 
аналогiчних фiнансових iнструментiв або за допомогою оцiнних моделей. Якщо 
вiдкритi вхiднi данi на ринку не є доступними, вони оцiнюються на основi вiд-
повiдних припущень. Якщо оцiннi пiдходи (наприклад, моделi) використовуються для 
визначення справедливої вартостi, вони перевiряютья i перiодично переглядається 
квалiфiкованим персоналом, незалежним вiд того персоналу, що вiдповiдальний за 
вхiднi данi. Всi моделi сертифiкованi перед їх використанням, а також моделi 
вiдiбранi для забезпечення достовiрностi вихiдної iнформацiї, щоб вона вiдображала 
фактичнi данi та порiвняльнi ринковi цiни. З метою досягнення практичностi, моделi 
використовують тiльки вiдкритi данi, проте в таких областях, як кредитний ризик 
(як власний кредит-ний ризик i ризик контрагента), волатильнiсть i кореляцiя 
вимагають вiд керiвництва здiйснення оцi-нок.  
 
(Г) Податок на прибуток 
Дохiд Групи є об'єктом податку на прибуток в Українi та Латвiї.  Податок 
сплачується з суми нарахо-ваних, або отриманих страхових премiй за ставкою 3% вiд 
доходу, тобто фактично податок є подат-ком з обороту, а не з прибутку. У звьязку з 
цим порiвняння фiнансового та податкового прибутку не є можливим. Вiдстроченi 
податки Група  визнає за тимчасовими рiзницями, що впливають на визна-чення доходу 
в фiнансовому та податковому облiку.  
 
Група компанiй  не здiйснювала коригування статутного копiталу, що був сформований 
у перiод гiперiн-фляцiї в Українi вналiдок недоцiльностi такого перерахунку, що 
призведе до невiдповiдностi розмiру статутного капiталу даним статуту 
 
Використання нових та переглянутих МСФЗ та Iнтерпретацiй Комiтету з iнтерпретацiй 
МСФЗ 
Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти та поправки до дiючих стандартiв, 
якi набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiсля 
цiєї дати. 
Характер i вплив кожного нового  стандарту/поправки описанi нижче: 
"Iнвестицiйнi органiзацiї" (Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ 
(IAS) 27)   
Данi поправки передбачають виняток щодо вимоги консолiдацiї для органiзацiй, якi 
вiдповiдають визна-ченню iнвестицiйної органiзацiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 
"Консолiдована фiнансова звiтнiсть", i повиннi застосовуватися ретроспективно з 
певними звiльненнями щодо переходу до використання стандарту. Згiдно винятку 
стосовно консолiдацiї, iнвестицiйнi органiзацiї повиннi облiковувати  свої дочiрнi 
органi-зацiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Поправки не 
вплинули на фiнансову звiт-нiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не вiдповiдає 
критерiям класифiкацiї як iнвестицiйної органiзацiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. 
"Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань" - Поправки до МСФЗ 
(IAS) 32 
Данi поправки пояснюють значення фрази "в даний момент iснує юридично забезпечене 
право здiйсни-ти залiк визнаних сум" та критерiї взаємозалiку для застосовуваних 
розрахунковими палатами механiз-мiв неодночасних розрахункiв i застосовуються 



ретроспективно. Данi поправки не мали впливу на фi-нансову звiтнiсть Компанiї, 
оскiльки Компанiя не має угод про взаємозалiк. 
"Новацiя похiдних фiнансових iнструментiв i продовження облiку хеджування" - 
Поправки до МСФЗ (IAS) 39 
Данi поправки передбачають звiльнення вiд припинення облiку хеджування за умови, 
що замiна похiд-ного iнструмента, визначеного як iнструмент хеджування, 
задовольняє певним критерiям та повиннi за-стосовуватися ретроспективно. Данi 
поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не 
здiйснювала замiну своїх похiдних iнструментiв протягом звiтного або попереднього 
перi-одiв. 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi" 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 уточнює, що органiзацiя визнає зобов'язання по сплатi 
обов'язкового платежу в момент здiйснення дiяльностi, внаслiдок якої згiдно з 
законодавством виникає обов'язок по сплатi. Роз'яснення також уточнює, що якщо 
обов'язок по сплатi обов'язкового платежу виникає внаслi-док досягнення деякого 
мiнiмального порогового значення, вiдповiдне зобов'язання до досягнення тако-го 
мiнiмального порогового значення не визнається. Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 
застосовується рет-роспективно. Дане роз'яснення не мало впливу на фiнансову 
звiтнiсть Компанiї, оскiльки вона застосу-вала принципи визнання згiдно МСФЗ (IAS) 
37 "Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiдповi-дно до вимог 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 в попереднiх перiодах. 
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр." 
В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ за перiод 2010-2012 рр. Рада МСФЗ випустила 
сiм поправок до шести стандартiв, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка 
справедливої вартостi" Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинностi невiдкладно та 
застосовується щодо перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2014, i роз'яснює в текстi 
Основи для висновкiв, що безвiдсоткова короткострокова дебiторська та кре-
диторська заборгованiсть можуть оцiнюватися за сумами до оплати або отримання, 
якщо ефект дискон-тування є несуттєвим. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 13 не мала 
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр." 
В рамках щорiчних удосконалень МСФЗ за перiод 2011-2013 рр. Рада МСФЗ випустила 
чотири поправки до чотирьох стандартiв, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше 
застосування мiжнародних ста-ндартiв фiнансової звiтностi". Поправка до МСФЗ 
(IFRS) 1 набирає чинностi негайно, застосовується щодо перiодiв, якi починаються 1 
сiчня 2014, i роз'яснює в текстi Основи для висновкiв, що компанiя має право 
застосовувати або дiючий стандарт, або новий стандарт, який поки не є 
обов'язковим, але допус-кає дострокове застосування, за умови послiдовного 
застосування такого стандарту в перiодах, пред-ставлених у першiй фiнансовiй 
звiтностi органiзацiї за МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 1 не мала впливу на 
фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя вже готує свою фiнансову звiтнiсть 
за МСФЗ. 
 Стандарти, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi 
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набрали 
чинностi на дату фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя має намiр застосувати цi 
стандарти з дати їх набуття чинностi. 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 
У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi 
iнструменти", яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими 
iнструментами i замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фi-нансовi iнструменти: визнання та оцiнка" 
i всi попереднi редакцiї. 
Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку 
хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але на-дання порiвняльної 
iнформацiї не є обов'язковим. Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ 
(IFRS) 9 (2009, 2010 i 2013) допускається, якщо дата першого застосування припадає 
на перiод до 1 лю-того 2015 
Вплив МСФЗ (IFRS) 9 на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв та фiнансових 
зобов'язань Компанiї наразi оцiнюється. 
МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" 
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть 
яких пiдлягає та-рифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть 
застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках 
вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосуван-ня МСФЗ. Органiзацiї, що 
застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених та-рифних 
рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а руху по таким рахункам - 
окремими рядками у звiтi про прибутки або збитки i iнший сукупний дохiд. Стандарт 
вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з 
ними ризиками, а також про вплив такого регулю-вання на фiнансову звiтнiсть 



органiзацiї. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати. 
Оскiльки Компанiя не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовний 
до її фiнансо-вої звiтностi. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Пенсiйнi програми з визначеною виплатою: Внески 
працiвникiв" 
МСФЗ (IAS) 19 вимагає, щоб органiзацiя враховувала внески працiвникiв або третiх 
сторiн при облiку пенсiйних програм з визначеною виплатою. Якщо внески пов'язанi з 
послугами, вони вiдносяться на пе-рiоди надання послуг як вiд'ємна винагорода. 
Поправки роз'яснюють, що якщо сума внескiв не залежить вiд стажу роботи, 
органiзацiя має право визнавати такi внески в якостi зменшення вартостi послуг в 
то-му перiодi, в якому наданi вiдповiднi послуги, замiсть вiднесення внескiв на 
перiоди надання послуг. По-правка набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 липня 2014 або пiсля цiєї дати. Компанiя не очiкує, що данi поправки 
будуть застосовнi, оскiльки Компанiя не має пенсiйних програм з визначеною 
виплатою iз внесками з боку працiвникiв або третiх осiб. 
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2010-2012 рр." 
Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014 та iмовiрно не зроблять iстотного 
впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi поправки: 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй" 
Дана поправка застосовується перспективно i роз'яснює рiзнi питання, пов'язанi з 
визначенням понять "умови результатiв дiяльностi" i "умови перiоду надання 
послуг", якi є рiзновидами такої категорiї як "умови придбання права" на 
iнструменти власного капiталу пiдприємства. 
- Умова результатiв дiяльностi повинна мiстити умову перiоду надання послуг; 
- Цiльовий показник повинен досягатися пiд час надання послуг контрагентом; 
- Цiльовий показник повинен вiдноситися до дiяльностi органiзацiї або iншої 
органiзацiї в складi тiєї ж Компанiї; 
- Умова досягнення результатiв дiяльностi може бути ринковою умовою чи не бути 
такою; 
- Якщо контрагент з якої-небудь причини припиняє надання послуг протягом перiоду 
надiлення правами, умова перiоду надання послуг не виконується. 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" 
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що всi угоди про умовне 
вiдшкодування, класифiко-ванi як зобов'язання (або активи), якi обумовленi 
об'єднанням бiзнесу, повиннi згодом оцiнюватися за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток, незалежно вiд того, чи належать вони до сфери за-стосування 
МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS) 39, якщо вiн застосовується). 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти" 
Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють наступне: 
- Органiзацiя повинна розкривати iнформацiю про судження, якi використовувало 
керiвництво при застосуваннi критерiїв групування в пунктi 12 МСФЗ (IFRS) 8, в 
тому числi короткий опис операцiйних сегментiв, якi були згрупованi подiбним 
чином, та економiчнi iндикатори (наприклад, продаж та валова маржа), якi 
оцiнювалися при формуваннi висновку про те, що згрупованi операцiйнi сегменти 
мають схожi економiчнi характеристики; 
- Iнформацiя про звiрку активiв сегмента та сукупних активiв розкривається 
тiльки в тому випадку, якщо звiрка надається керiвництву, що приймає операцiйнi 
рiшення, аналогiчно iнформацiї, що розкри-вається за зобов'язаннями сегмента. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" та МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" 
Поправки застосовуються ретроспективно i роз'яснюють в рамках МСФЗ (IAS) 16 та 
МСФЗ (IAS) 38, що актив може переоцiнюватися на пiдставi спостережних даних 
стосовно його валової або чистої балан-сової вартостi. Крiм того, роз'яснюється, 
що накопичена амортизацiя є рiзницею мiж валовою та балан-совою вартiстю активу. 
Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" 
Поправка застосовується ретроспективно i роз'яснює, що керуюча компанiя 
(органiзацiя, яка надає по-слуги ключового управлiнського персоналу) є пов'язаною 
стороною i до неї застосовуються вимоги до розкриття iнформацiї про пов'язанi 
сторони. Крiм того, органiзацiя, яка користується послугами керуючої компанiї, 
зобов'язана розкривати iнформацiю про витрати, понесенi у зв'язку з використанням 
послуг з управлiння. 
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2011-2013 рр." 
Данi поправки набувають чинностi з 1 липня 2014 та iмовiрно не зроблять суттєвого 
впливу на фiнансо-ву звiтнiсть Компанiї. Документ включає в себе наступнi 
поправки: 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" 
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює такi виключення зi сфери 
застосування МСФЗ (IFRS) 3: 
- До сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3 не належать всi спiльнi угоди, а не 
тiльки спiльнi пiдпри-ємства; 



- Дане виключення зi сфери застосування застосовується виключно щодо облiку у 
фiнансовiй звi-тностi самої спiльної угоди. 
Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 
Поправка застосовується перспективно i роз'яснює, що винятки в МСФЗ (IFRS) 13 якi 
стосуються порт-феля можуть застосовуватися не тiльки щодо фiнансових активiв та 
фiнансових зобов'язань, але також щодо iнших договорiв, що потрапляють в сферу 
застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS ) 39, якщо вiн застосовується). 
Поправка до МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" 
Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 розмежовує iнвестицiйну нерухомiсть i 
нерухомiсть, яку за-ймає власник (тобто основнi засоби). Поправка застосовується 
перспективно i роз'яснює, що для визна-чення того, чи є операцiя придбанням активу 
або об'єднанням бiзнесу застосовується МСФЗ (IFRS) 3, а не МСФЗ (IAS) 40. 
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" 
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 р i передбачає нову модель, що включає 
п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. 
Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визна-ється за сумою, яка вiдображає вiдшкодування, 
право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на пе-редачу товарiв або послуг 
клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають бiльш структурований пiд-хiд до 
оцiнки i визнання виручки. 
Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi 
дiючi вимоги до визнання виручки згiдно з МСФЗ. Стандарт застосовується до рiчних 
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 або пiсля цiєї дати, ретроспективно 
в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретро-спективного пiдходу, при 
цьому допускається дострокове застосування. В даний час Компанiя оцiнює вплив МСФЗ 
(IFRS) 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату набрання 
чинностi. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" - "Облiк придбань часток участi у 
спiльних операцiях" 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй вiдображав 
придбання частки участi у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес 
згiдно визначення даного термiна за МСФЗ (IFRS) 3, згiдно з вiдповiдними 
принципами МСФЗ (IFRS) 3 для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки та-кож 
роз'яснюють, що ранiше iснуючi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються 
при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо 
зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено 
виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не за-стосовуються, 
якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи органiзацiю, що звiтує), 
зна-ходяться пiд спiльним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони. 
Поправки застосовуються як щодо придбання первiсної частки участi в спiльнiй 
операцiї, так i щодо придбання додаткових часток у тiй же спiльнiй операцiї i 
набирають чинностi на перспективнiй основi для рiчних перiодiв, що починаються 1 
сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається достроко-ве застосування. 
Очiкується, що поправки не матимуть вплив на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
 Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв 
амортизацiї" 
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, якi полягають в 
тому, що виручка вi-дображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в 
результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, 
якi споживаються в рамках використання активу. В результатi метод, що базується на 
виручцi не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може 
використову-ватися тiльки в рiдких випадках для амортизацiї нематерiальних 
активiв. Поправки застосовуються на перспективнiй основi для рiчних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2016 або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове 
застосування. Очiкується, що поправки не матимуть вплив на фiнансову звiт-нiсть 
Компанiї, оскiльки Компанiя не використовувала оснований на виручцi метод для 
амортизацiї своїх необоротних активiв. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодоноснi 
рослини" 
Поправки вносять змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають 
визначенню плодонос-них рослин. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, якi 
вiдповiдають визначенню плодоносних рослин, бiльше не належать до сфери 
застосування МСФЗ (IAS) 41. Замiсть цього для них застосовується МСФЗ (IAS) 16. 
Пiсля первiсного визнання плодоноснi рослини будуть оцiнюватися згiдно з МСФЗ 
(IAS) 16 за накопиченими фактичними витратами (до дозрiвання) i з використанням 
моделi облiку за фактич-ними витратами або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). 
Поправки також пiдтверджують, що продукцiя плодоносних рослин як i ранiше 
залишається в сферi застосування МСФЗ (IAS) 41 i повинна оцiнювати-ся за 
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних 
субсидiй, що вiд-носяться до плодоносних рослин, застосовуватиметься МСФЗ (IAS) 20 
"Облiк державних грантiв i роз-криття iнформацiї про державну допомогу". Поправки 
застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 або 



пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очiкується, що 
поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у Компанiї 
вiдсутнi плодоноснi рослини. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах" 
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку 
iнвестицiй у дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в 
окремiй фiнансовiй звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають 
рiшення про перехiд на метод пайової участi у своїй окремiй фi-нансовiй звiтностi, 
повиннi будуть застосовувати цю змiну ретроспективно. Органiзацiї, що вперше за-
стосовують МСФЗ i приймаючi рiшення про використання методу участi в своїй окремiй 
фiнансовiй звiт-ностi, зобов'язанi застосовувати цей метод з дати переходу на 
МСФЗ. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 
або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування.  Компанiя в 
своїй iндивiдуальнiй звiтностi вiдображає iнвестицiї за собiвартiстю. 
 
4. Управлiння страховими та фiнансовими ризиками 
 
Група  укладає контракти, що передають страховi  ризики або фiнансовi ризики або 
обидва. У цьому роз-дiлi узагальнює цi ризики та пiдходи, якими Група управляє 
ними. 
4.1 Страховi ризики 
(А) ризик будь-якого договору страхування - це можливiсть того, що страховий 
випадок вiдбудеться та  невизначенiсть суми заявлених вимог. За суттю договору 
страхування, цей ризик є випадковим i тому непередбачуваним.  
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностей застосовується до 
цiноутворення i створен-ня резервiв, основним ризиком, з яким Група  стикається по 
договорам страхування, є те, що фактичнi претензiї i виплати вiдшкодування 
перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може стати-ся тому, що 
частота i тяжкiсть вимог i вiдшкодувань є бiльшими, нiж передбачалося. Страховi 
випадки є випадковими, i фактична кiлькiсть i сума претензiї та вiдшкодувань 
будуть змiнюватися з року в рiк в порi-вняннi з рiвнем, встановленим з 
використанням статистичних методiв. 
 Досвiд показує, що чим бiльше портфель аналогiчних договорiв страхування, тим 
меншою буде вiдносна мiнливiсть очiкуваних результатiв. Крiм того, на бiльш 
диверсифiкований портфель менш iмовiрно буде  впливати змiни в будь-якiй 
структурнiй частинi портфеля. Група  розробила свою стратегiю страхового 
андерайтингу для диверсифiкацiї прийнятих видiв страхових ризикiв i, щоб домогтися 
всерединi кожної з цих категорiй досить великої сукупностi ризикiв для зниження 
варiабельностi очiкуваного результату. 
Фактори, якi посилюють страховий ризик включають в себе вiдсутнiсть диверсифiкацiї 
ризикiв з точки зору типу та суми ризикiв, географiчного мiсцерозташування i типу 
промисловостii. 
4.1.1 ризики  страхування майна 
(А) Частота i тяжкiсть вимог 
На частоту i тяжкiсть вимог може вплинути декiлька чинникiв. Найбiльш значимими є 
чисельностi та час-тоти пошкоджень майна, якi можуть бути зумовленi зовнiшнiми 
факторами (дорожньо-транспортнi приго-ди, руйнiвнi явища). Оцiнка iнфляцiї також є 
важливим чинником у зв'язку з тривалим перiодом часу , який зазвичай необхiдних 
для врегулювання цих справ. 
Група  управляє цими ризиками через андерайтингову стратегiю, вiдповiднi угоди про 
перестрахування та встановлення лiмiтiв на виплати однiй застрахованiй особi. 
Стратегiя андерайтингу намагається забезпечити, щоб ризики були добре 
диверсифiкований з точки зору типу та суми ризикiв, типу промисловостi та 
географiчного розташування. 
Лiмiти андерайтингу встановлюються в цiлях дотримання вiдповiдних критерiїв 
вiдбору ризикiв. Напри-клад, Група має право не продовжувати окремi полiси, може 
накласти франшизу i має право вiдмовитися вiд оплати шахрайських претензiй. 
частини або всiх видаткiв (наприклад, регрес).    Будь-який договiр, по якому 
Група  має зобов'язання для покриття ризикiв понад  потребує схваленню головним 
офiсом. 
Концентрацiя страхового ризику до i пiсля перестрахування залежно вiд типу 
страхування вiд нещасних випадкiв ризику, прийнятого наводиться нижче, з 
посиланням на балансову вартiсть страхових зобов'я-зань (брутто i нетто 
перестрахування), що виникають з договорiв страхування за видами страхування 
Станом на 31.12.2014       
Територiя    Тип ризику Всього 
  страхування вiдповiдально-стi власникiв водного транс-порту (вклю-
чаючи вiдповi-дальнiсть пе-ревiзникiв) страхування iншого майна Iншi типи 
ризикiв   
Україна Валова сума 2 412 725 10 873 060 5988655 19274440 
 максимальна сума за одним договором 399 650 456 913 105698  



 
Оскiльки Група  здiйснює дiяльнiсть тiльки на територiї України, вiдносна 
географiчна концентрацiя ризи-кiв є стабiльною. 
Страховi контракти, що укладає Група не мiстять загальну суму максимальної 
страхової виплати, оскiльки вона залежить вiд кiлькостi осiб, що захворiли i може 
бути обмежена тiльки максимальною величиною страхової виплати на одну застраховану 
особу на протязi року  
 
(Б) Джерела невизначеностi при оцiнцi майбутнiх виплат 
 
Вимоги за договорами по   страхуванню пiдлягають виплатi у разi настання 
страхового випадку. Група  несе вiдповiдальнiсть за всi страховi випадки, що 
вiдбулися протягом термiну дiї договору, навiть якщо збиток виявили пiсля 
закiнчення термiну дiї договору. Є кiлька змiнних, якi впливають на суму i термiни 
потокiв грошових коштiв вiд цих контрактiв. Вiдшкодування, що виплачується за цими 
контрактами, є гро-шовою винагородою, що надається за шкоду, завдану майну 
страхувальника або для покриття цивiльної вiдповiдальностi страхувальника  або 
представникiв громадськостi (для покриття цивiльної вiдповiдаль-ностi). Такi 
винагороди є одноразовими виплатами, якi розраховуються як теперiшня вартiсть 
фактичних витрат на врегулювання збиткiв, якi понесенi   в результатi страхового  
випадку. 
 
Орiєнтовна вартiсть вимог включає в себе прямi витрати, якi будуть понесенi при 
врегулюваннi претензiй, за мiнусом очiкуваної суми за регресом та iнших покриттiв. 
Група  приймає всi розумнi заходи, щоб пере-конатися, що вона має вiдповiдну 
iнформацiю про заявленi вимоги.  .Зобов'язання  за цими контрактами включають 
забезпечення на вимоги, що вiдбулися,  не виплаченi, та забезпечення за ризиками, 
що зали-шилися на кiнець звiтного перiоду. Сума вимог за договорами  страхуванням 
транспорту особливо чутли-ва до рiвня виплат за зимовий перiод.  Виплати за 
випадками iншого страхування не мають залежностi вiд зовнiшнiх факторiв окрiм 
зумовлених випадковiстю настання страхової подiї. 
При оцiнцi зобов'язань по витратам за заявленими збитками, якi ще не виплаченi, 
Група  розглядає будь-яку iнформацiю, доступну вiд оцiнникiв збиткiв i iнформацiю 
про суму врегулювання вимог зi схожими ха-рактеристиками в попереднi перiоди. 
Суттєвi вимоги оцiнюються в кожному конкретному випадку на iнди-вiдуальнiй основi 
або прогнозуються окремо, щоб врахувати можливий руйнiвний ефект вiд їх розвитку i 
поширення на iншу частину портфеля.  
 (В) методи оцiнки адекватностi страхових зобов'язань 
Ризики, пов'язанi з цими договорами страхування складнi i залежать вiд ряду 
змiнних, якi ускладнюють кiлькiсний аналiз чутливостi. Тим не менш, вплив на Групу  
претензiй, пов'язаних з майновим  страхуван-ням, є суттєвим i докладно описаний в 
цьому роздiлi.  
Для кожної категорiї договорiв страхування, вартiсть майбутнiх вимог включає в 
себе оцiнку вартостi чис-того вiдшкодування i пов'язаних з цим витрат на 
врегулювання (в тому числi витрат на захист та судових витрат). Ринковi данi 
використовуються для оцiнки темпiв iнфляцiї по вiдшкодуванням для кожного дого-
вору страхування i їх очiкуваних майбутнiх змiн. Фактор iнфляцiї визначається для 
кожного року .  
Орiєнтовна вартiсть вимог за кожен рiк, i кожний вид страхування  є результатом 
проекцiї числа вимог, середнього розмiру вимог i фактору iнфляцiї. Цi цифри потiм 
узагальнюються по роках i видам страхуван-ня. Для кожного контракту очiкуванi 
втрати порiвнюються з максимальними збитками, що пiдлягають сплатi у вiдповiдностi 
з умовами полiсу i зменшуються до такої суми, якщо вони є нижчими, нiж розрахун-
ковi збитки. 
Для всiх iнших ризикiв вiд нещасних випадкiв, Група використовує кiлька 
статистичних методiв для вклю-чення рiзних припущень для оцiнки остаточної 
вартостi страхових вимог. Два методи, якi найбiльш часто використовуються, є 
ланцюговий метод i метод Борнхуеттера-Фергюсона.  
Ланцюговий метод може бути застосований до премiй, сплачених вимог або вимог, що 
понесенi (напри-клад, оплаченi вимоги плюс оцiнки за фактичними обставинами). 
Основний пiдхiд передбачає аналiз iсто-ричних факторiв розвитку вимог i вибiр 
оцiнних факторiв розвитку на основi цiєї iсторичної iнформацiї. Ви-бранi фактори 
розвитку потiм застосовуються до кумулятивних даних за вимогами для кожного року 
вини-кнення вимог, якщо такi данi ще не повнiстю розкривають iнформацiю, щоб 
визначити оцiночну кiнцеву вартiсть вимог за кожен рiк виникнення вимог. 
Ланцюговий метод є найбiльш придатними для тих рокiв виникнення страхових випадкiв 
та класiв бiзнесу, якi досягли вiдносно стабiльною моделi розвитку. Ланцюговий 
метод менш придатний в тих випадках, в яких страховик не має розвиненої iсторiї 
вимог на кожен вид бiзнесу. 
Метод Борнхуеттера-Фергюсона використовує комбiнацiю орiєнтовних або ринкових 
оцiнок та оцiнок, що базуються на досвiдi вимог. Першi з них заснованi на розмiрi 



зобов'язань, таких як за премiями, останнi базуються  на оплачених або понесених 
вимогах на сьогоднiшнiй день. Цi двi оцiнки об'єднуються за до-помогою формули, 
яка надає бiльше ваги оцiнкам, що базуються на досвiдi минулого. Цей метод був ви-
користаний в ситуацiях, в яких досвiд  розвитку вимог  не був доступний для 
прогнозу (останнi роки стра-хових випадкiв або новi види бiзнесу). 
Вибiр окремих результатiв по кожному року страхових випадкiв кожного виду бiзнесу 
залежить вiд оцiнки пiдходiв, що були найбiльш придатними для огляду розвитку 
iсторичних подiй.  
омпанiя провела тест достатнотi зобовьязань за вищевказаними методами та 
визначила, що обсяг сфор-мованих нею резервiв незароблених премiй є бiльшою 
величиною, нiж отримана розрахункова. В такому випадку в звiтностi вiдображається 
обсяг технiчних резервiв, що сформованi згiдно з Вимогами Закону України "Про 
страхування" та iнших нормативно - правових вимог з питань формування страхових 
резер-вiв. 
(Г) iнша iнформацiя 
Група  застосувала для проведення оцiнки адекватностi страхових зобовьязань методи 
оцiнки, про якi визначено вище. Провiвши тест достатностi зобовьязань Група  
визначила, що сформованi нею страховi резерви, що вiдображенi в данiй звiтностi є 
вищими, нiж за вказаним тестом. Це повьязано з тим, що фак-тичний рiвень страхових 
виплат  Групи є низьким, а метод формування резерву незароблених премiй , який 
фактично застосувала Група  - 1/4, передбачає максимальну з усiх iнших методiв 
розрахунку цього резерву оцiнку.   В звiтностi Групи  сформованi страховi резерви 
у виглядi резерву незароблених премiй, суми та обсяги яких вiдображенi у данiй 
фiнансовiй звiтностi. Формування страхових резервiв вiдбуваєть-ся у вiдповiдностi 
до Закону України "Про страхування" . 
 
Фiнансовi ризики 
Дiяльностi Групи характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн 
заборгованостi, курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на 
зменшення непередбачуваностi фiнансових ризикiв та негативного впливу на фiнансовi 
результати  Групи. 
Пiдприємство не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не 
виписує опцiонiв. Далi описанi найбiльшi фiнансовi ризики, яких зазнає Група  
Чутливiсть до iноземних валют 
Бiльшiсть операцiй Група проводить в нацiональнiй валютi України. Операцiї в 
iноземнiй валютi є вкрай несуттєвими. 
Чутливiсть до змiн вiдсоткових ставок 
Наведена далi таблиця вiдображає чутливiсть чистого результату за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2013, та власного капiталу до об'рунтовано можливих змiн 
вiдсоткових ставок в + 500 базисних пункти та - 500 базисних пункти, якщо вони 
вiдбудуться з початку року. Цi змiни вважаються об'рунтовано можливими на основi 
спостереження за поточними ринковими умовами. Обчислення 'рунтуються на депозитах 
Групи, утримуваних на кожну дату балансу. Всi iншi змiннi величини залишаються 
постiйними. 
  Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився 
  31.12.2014 31.12.2013 
   5% -5% 5% -5% 
Чистий вплив на звiт про доходи   2 423 -2 423 1 368 -1 368 
       
Аналiз кредитного ризику 
Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договiрних 
зобов'язань, обмежується фiнансовою дебiторською заборгованiстю, довгостроковими 
та поточними фiнансовими iнвестицiями та залишками грошових коштiв, як 
представлено нижче: 
  31.12.2014 31.12.2013 
Довгостроковi фiнан-совi iнвестицiї    128 300  108 480 
Дебiторська заборго-ванiсть, чиста    2 377 105 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї    15  17 014 
Грошовi кошти та їх еквiваленти    123 344 66 372 
Всього  254 036 191 791 
     
Група  здiйснює постiйний монiторинг невиконання зобов'язань клiєнтами та iншими 
контрагентами, ви-значених на iндивiдуальнiй основi, та вводить цю iнформацiю в 
свої процедури контролю кредитного ризи-ку.  
Визначаючи суму очiкуваного вiдшкодування дебiторської заборгованостi та 
фiнансових iнвестицiй, Група  розглядає будь-яку змiну кредитної якостi  
дебiторської заборгованостi та об'єктiв iнвестування з моменту первинного її 
виникнення до звiтної дати.  
Основну дебiторську заборгованiсть погашено в першому та другому кварталi 2015 
року. 



Кредитний ризик для грошових коштiв та депозитiв, що розмiщенi на рахунках банкiв, 
є незначним, оскiль-ки Група  має справу з банками з високою репутацiєю та 
зовнiшнiми кредитними рейтингами, що пiдтвер-джують їх високу якiсть. 
Аналiз ризику лiквiдностi 
Пiдприємство здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного монiторингу 
запланованих пла-тежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття 
грошових коштiв внаслiдок повсякденної дiяльностi.   
Керiвництво щомiсяця розглядає прогнози грошових потокiв Групи. Управлiння 
потребами лiквiдностi Гру-пи  здiйснюється за допомогою як короткострокових, так i 
довгострокових прогнозiв. 
Управлiнський персонал вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки 
достатнi для фiнансу-вання поточних операцiй Групи. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Узагальнення фiнансових активiв та зобов'язань за категорiями 
Балансову вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань Групи, визнаних на дату 
звiтностi звiтних перiодiв, можна розподiлити за категорiями таким чином: 
  31.12.2014 31.12.2013 
Необоротнi активи    
 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  108 300 108 300 
 - фiнансовi активи, оцiненi за собiвартiстю 
- фiнансовi активи за амортизованою вартiстю  20 000  
Оборотнi активи    
Поточна дебiторська заборгованiсть, чиста    
-          Фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю  2 377
 105 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї    
-          Фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю  15
 17 014 
Грошовi кошти та їх еквiваленти    
-          Фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю  123 
344 66 371 
Всього  254 036 191 790 
    
Короткостроковi зобов'язання    
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю:    
 -          Страховi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю, 
 738 1 260 
Поточна кредиторська заборгованiсть:    
-          Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю 
 2 18 
Всього  740 1 278 
 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
 
Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою можна обмiняти iнструмент при 
операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. Оскiльки для 
бiльшостi фiнансових iнструментiв Групи не iснує готового доступного ринку, при 
визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйне 
судження на основi поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих 
для даного iнструменту. 
 
Цiннi папери Групи, якi  утримуються для продажу, вiдображаються у звiтностi за 
собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд облiкової полiтики.  Такий пiдхiд використано у 
зв'язку з вiдсутнiстю котирувань таких цiнних паперах на активних вiдкритих 
ринках, а також котирувань аналогiчних фiнансових iнструментiв. Визначення 
справедливої вартостi за методикою оцiнки з використанням iнформацiї, яка 
вiдрiзняється вiд ринкових даних, якi пiддаються спостереженню, також не здiйснена 
в наслiдок обмеженостi iнформацiї щодо об'єкти iнвестицiй. Групою  здiйснено 
аналiз на предмет наявностi фiнансових труднощiв емiтентiв таких цiнних паперiв, 
можливих строкiв погашення таких цiнних паперiв. За результатами аналiзу 
Керiвництво вважає, що справедлива вартiсть не вiдрiзняється суттєво вiд 
iсторичної собiвартостi таких фiнансових iнструментiв. 



 
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових та страхових зобов'язань, що 
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю наведена у таблицi: 
  31.12.2014 31.12.2013 
   Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова 
вартiсть 
   Балансова вартiсть Справед-лива вар-тiсть Балан-сова 
вартiсть Справед-лива вар-тiсть 
Оборотнi активи       
Поточна дебiторська забор-гованiсть, чиста   2 377 2 377 105 105 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї   15 15 17 014 17 014 
Грошовi кошти та їх еквiва-ленти   123 344 123 344 66 371
 66 372 
Всього   125 736 125 736 83 490 83 491 
       
Короткостроковi зо-бов'язання       
Кредиторська заборгова-нiсть за страховою дiяльнi-стю:   738 738
 1 260 1 260 
Поточна кредиторська за-боргованiсть:   2 2 18 18 
Всього   740 740 1 278 1 278 
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається виходячи з 
моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу дисконтованих грошових потокiв. 
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть є поточною, а тому її вартiсть 
вiдповiдає справедливiй 
Група при оцiнцi страхових активiв та зобов'язань використовує МСФЗ 4 "Страховi 
контракти" в частинi можливих виключень облiкової полiтики 
 
  
 
5. Основнi засоби 
 
Показники Група основних засобiв Всього 
  Транспортнi за-соби Комп'ютери Офiсне обла-днання, меблi та пристрої, 
оргтехнiка   
на 31.12.2012:     
первiсна  вартiсть 341 40 858 1 239 
накопичена амортизацiя i знецi-нення (165) (38) (699) (902) 
балансова вартiсть  176 2 159 337 
змiни балансової вартостi за Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року   
  
надходження  33 29 62 
вибуття    - 
амортизацiя (57) (6) (60) (123) 
iншi змiни     
на 31.12.2013:   
первiсна  вартiсть 341 73 887 1 301 
накопичена амортизацiя i знецi-нення (222) (44) (759) (1 025) 
балансова вартiсть  119 29 128 276 
змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року   
  
надходження   92 92 
вибуття   (40) (40) 
амортизацiя (57) (6) (18) (81) 
iншi змiни     
на 31.12.2014 року     
первiсна вартiсть 341 73 940 1 354 
накопичена амортизацiя i знецi-нення (279) (50) (778) (1 107) 
балансова вартiсть 62 23 162 247 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6. Нематериальнi активи 
 
Показники Група нематерiальних активiв Всього 
  
  Лiцензiї Програмне за-безпечення  
на 31.12.2012:  
первiсна вартiсть 342 316 658 
накопичена амортизацiя i знецiнення 0 (159) (159) 
балансова вартiсть  342 156 498 
змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року 0 79
 79 
надходження 37 161 161 
амортизацiя  (82) (82) 
на 31.12.2013:  
первiсна  вартiсть 379 329 708 
накопичена амортизацiя i знецiнення  (276) (276) 
балансова вартiсть  379 52 432 
змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився 31 грудня 3014 року    
надходження 50 5 55 
Вибуття  (1) (1) 
амортизацiя  (52) (52) 
на 31.12.2014:    
первiсна вартiсть 429 326 755 
накопичена амортизацiя i знецiнення  (321) (321) 
балансова вартiсть 429 5 434 
    
  
 
 
7. Запаси 
 
 
Види запасiв  2014 2013 
паливо  89 44 
Всього  89 44 
 
8. Активи перестрахування 
 
 
   2014 2013 
Частка перестраховикiв в зобов'язаннях по стра-хуванню  5 406 2 749 
Всього активи вiд договорiв перестрахування  5 406 2 749 
Дебiторська заборгованiсть перестраховикiв за вимогами, якi вже сплаченi Групою  
по контрактам, що бу-ли перестрахованi, включена до примiтки " Позики та 
дебiторська заборгованiсть" 
 
9. Фiнансовi активи 
 
Фiнансовi активи Компанiї наведенi нижче в таблицi за категорiями оцiнки: 
 2014 2013 
Наявнi для продажу 
Утримуванi до погашення (субординований борг) 108 300 
20 000 108 300 
 
Короткостроковi депозити строком бiльше 3-х мi-сяцiв 15 17 014 
Позики i дебiторська заборгованiсть (Примiтка 10) 121 105 
Всього фiнансовi активи 130 570 146 036 
 
. Активи, що наявнi для продажу, деталiзуються в таблицi нижче 
 
  2014 2013 
Наявнi для продажу фiнансовi активи    
Пайовi цiннi папери  108 300 108 300 
Всього наявнi для продажу цiннi папери  108 300 108 300 
 



Компанiя обрала консервативний пiдхiд та веде  облiк цiнних паперiв за 
собiвартiстю придбання, оскiль-ки фондовий ринок України є в край нестабiльним та 
невизначеним щодо визначення справедливої вар-тостi. 
 
За можливими даними щодо котирувань цiнних паперiв, якi є в наявностi,  
справедлива вартiсть пайо-вих цiнних паперiв станом на 31.12.2014 року становить 
98 790,0 тис. грн.. 
 
Кошти на умовах субординованого боргу наданi термiном до 01.08.2021 року з 
виплатою 12 % рiчних щомiсячно.  
 
Основнi умови короткострокових депозитiв строком бiльше 3-х мiсяцiв  
Банк  
 
Сальдо ста-ном 31.12.2013 року, тис. грн.  
 
Закiнчення термiну дiї договору  
 
Вiдсоткова ставка 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,00 16.06.2014 16% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 0,80 03.10.2014 6,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 0,80 21.10.2014 7% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 2 000,00 13.11.2014 17% 
ПАТ "БМ Банк" 0,10 25.09.2014 0% 
ПАТ "БМ Банк" 0,10 26.09.2014 0% 
ПАТ "Креди Агрiколь банк" 10,00 20.06.2014 14% 
ПАТ "Укрсиббанк" 1,00 05.09.2014 12,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 15 000,00 31.12.2014 16% 
Разом 17 014,00   
 
    
    
Банк  
 
Сальдо ста-ном 31.12.2014 року, тис. грн.  
 
Закiнчення термiну дiї договору  
 
Вiдсоткова ставка 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,00 11.06.2015 17% 
ПАТ "Кредi Агрiколь банк" 10,00 19.06.2015 13,5% 
ПАТ "Укрсиббанк" 1,00 20.07.2015 11,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,5 29.09.2015 6,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,5 26.10.2015 7% 
Разом 15,0   
 Банк  
 
Сальдо ста-ном 31.12.2014 року, тис. грн.  
 
Закiнчення термiну дiї договору  
 
Вiдсоткова ставка 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,00 11.06.2015 17% 
ПАТ "Кредi Агрiколь банк" 10,00 19.06.2015 13,5% 
ПАТ "Укрсиббанк" 1,00 20.07.2015 11,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,5 29.09.2015 6,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,5 26.10.2015 7% 
Разом 15,0   
 
  15 999 
  53 183 
10. Займи та дебiторська заборгованiсть 
 
 
  2014 2013 
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнi-стю    
Заборгованiсть страхувальникiв  47 105 
   47 105 
Iншi позики та дебiторська заборгованiсть     
Витрати майбутнiх перiодiв  - - 
Iнша дебiторська заборгованiсть  839 724 



Всього позики та дебiторська заборгованiсть  839 724 
   
Вiдсутня концентрацiя кредитного ризику щодо дебiторської заборгованостi,  
внаслiдок її несуттєвостi та диверсифiкованостi. 
 
11. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
 
  2014 2013 
    
    
Грошовi кошти в банку та у касi  2 925 8 546 
Короткостроковi депозити строком до 3-х мiсяцiв  120 419 57 825 
Всього 
  123 344  
66 371 
 
Основнi умови короткострокових депозитiв строком до 3-х мiсяцiв  
    
Банк Сальдо станом 31.12.2013 року, тис. грн.  
Закiнчення те-рмiну дiї дого-вору Вiдсоткова ставка 
    
ВАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1 000,00 16.01.2014 25% 
ВАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 2 200,00 16.01.2014 17% 
ВАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 2 000,00 17.01.2014 25% 
ВАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1 500,00 24.01.2014 25% 
ПАТ "БМ Банк" 150,00 08.01.2014 18% 
ПАТ "БМ Банк" 50,00 08.01.2014 18% 
ПАТ "БМ Банк" 0,10 20.01.2014 0% 
ПАТ "БМ Банк" 100,00 30.01.2014 18% 
ПАТ "БМ Банк" 50,00 07.02.2014 16,5% 
ПАТ "БМ Банк" 300,00 09.03.2014 16% 
ПАТ "БМ Банк" 0,10 09.03.2014 0% 
ПАТ "Креди Агрiколь банк" 2 500,00 10.01.2014 13,5% 
ПАТ "Укрсиббанк" 500,00 21.01.2014 13,21% 
АТ "Регiональний iнвестицiйний банк" (Рига, Латвiя) 2 273,00 30.01.2014 0,1 % 
АТ "Регiональний iнвестицiйний банк" (Рига, Латвiя) 45 202,00 03.01.2014 8% 
  
Всього 57 825,00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Банк  
 
 
 
 
Сальдо ста-ном 31.12.2014 року, тис. грн.  
 
 
 
 
Закiнчення термiну дiї договору  
 
 
 
 
 
Вiдсоткова ставка 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 9 000,00 23.01.2015 20% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 5 000,00 19.01.2015 20% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 3 500,00 23.01.2015 20% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 4 000,00 02.03.2015 20,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 1,00 15.03.2015 17% 
ПАТ "БМ Банк" 300,00 15.01.2015 18% 



ПАТ "Кредi Агрiколь банк" 1 000,00 02.02.2015 8% 
ПАТ "Укрсиббанк" 500,00 23.01.2015 10% 
ПАТ "Державний ощадний банк України" 2 000,00 18.02.2015 19,5% 
ПАТ "Державний ощадний банк України" 2 200,00 02.02.2015 18,5% 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 946,00 26.01.2015 7,8% 
АТ "Регiональний iнвестицiйний банк" (Рига, Латвiя) 91 972 06.01.2015 1% 
Разом 120 419   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Статутний капiтал 
 
 2013 2012 2011 
Статутний капiтал 37 226 37 226 
   
Структура статутного капiталу подана нижче   
Учасник Товариства Внесок в стату-тний капiтал станом на 31.12.2013
 Внесок в ста-тутний капiтал станом на 31.12.2014 
ТОВ Теком 36 481 36 481 
Беккер Марк Iсаакович 372 372 
Родiн Юрiй Олександрович 372 372 
Разом 37 226 37 26 
 
 
 
 
13. Iншi резерви 
 
 2014 2013 
   
Iншi фонди 5 584 5 584 
Всього iншi резерви 5 584 5 584 
   
 
Iншi фонди являють собою резервний фонд, що формується з прибутку у вiдповiдностi 
до Закону Украї-ни "Про господарськi товариства" 
 
 
14. Зобов'язання зi страхової дiяльностi та активи перестрахування 
 
Процес, який використовується для прийняття рiшень щодо припущень - складний, 
особливо по ризи-кам, пов'язаним iз договорами страхування, зокрема за договорами 
страхування вiд нещасних випадкiв. Найбiльшими ризиками Товариства є страховi 
збитки, пов'язанi зi страхування автотранспортних засо-бiв (КАСКО), страхування 
предметiв застави, страхування майна, та iн. 
Для оцiнки своїх зобов'язань з виплати страхових вiдшкодувань Компанiя 
використовує припущення, якi базуються, в основному, на власних аналiтичних даних. 
Внутрiшнi данi отримуються, головним чином, iз квартальних звiтiв Компанiї  про 
страховi збитки. 
 2014 2013 
Валовi   
Короткостроковi договори страхування:   



 - заявленi вимоги та витрати на врегулювання збиткiв 738 1 260 
 - незаробленi премiї 19 012 12 612 
Всього зобов'язання за страховою дiяльнiстю, валовi 19 750 13 872 
Покритi договорами перестрахування   
Короткостроковi договори страхування:   
 - незаробленi премiї -5 406 -2 749 
Всього частка перестраховикiв у зобов'язаннях за страховою дiяльнiстю -5 406
 -2 749 
Чистi зобов'язання   
Короткостроковi договори страхування:   
 - заявленi вимоги та витрати на врегулювання збиткiв 738 1 260 
 - незаробленi премiї 13 606 9 863 
Всього зобов'язання за страховою дiяльнiстю, чистi 14 344 11 123 
 
Перевiрка адекватностi зобов'язань 
Згiдно з вимогами МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на кожну звiтну 
дату оцiнювати аде-кватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього 
поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошо-вих коштiв за страховими контрактами. Якщо ця 
оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням 
вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiаль-них 
активi,  є, неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв 
грошових коштiв, не-стачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та 
збитки. 
 Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй використовуються 
загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного моделювання комбiнованої 
збитковостi, теорiї випадкових процесiв, ме-тоди теорiї ймовiрностей та 
математичної статистики. 
Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але не заявленi та 
збиткiв, що заявленi, але не врегульованi( використовуються методи математичної 
статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для 
аналiзу обсяг даних, актуарнi методи оцiнювання резерву збиткiв, що базуються на 
аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат. Для тих видiв страхування, де 
резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi та/або резервiв збиткiв, що заявленi, 
але не врегульованi, сфор-мовано в нульовому розмiрi, коректнiсть перевiрено 
шляхом перевiрки статистичних гiпотез. 
Згiдно висновку незалежного актуарiя розмiр сформованих страхових резервiв та 
розмiр страхових ре-зервiв з урахуванням тесту адекватностi зобов'язань наведено у 
наступнiй таблицi 
 
 
Резерв  
 
31.12.2014 
Незароблених премiй 19 012 
Збиткiв, що заявленi, але не виплаченi 738 
 
 
а) Вимоги та витрати на врегулювання збиткiв   
  Валовi Перестра-хування Чистi 
2013 рiк    
Всього на початок року 446 0 -1956 
кошти виплаченi на врегулювання збиткiв протягом року -4 291 2 335 -1 956 
збiльшення зобов'язань    
 - пов'язанi з вимогами поточного року 5 105 -2 335 2 770 
всього  на 31.12.2013 року  1 260 0 1 260 
    
кошти, що виплаченi на врегулювання збиткiв протягом року -4 720 1 521 0 
збiльшення зобов'язань    
 пов'язанi з вимогами поточного року 3 460 -1 521 1 939 
всього  на 31.12.2014 року 738 0 0 
 
Змiни за рiк забезпечення по незаробленим премiям узагальненi нижче 
 
 Валовi Перестра-хування Чистi 
Забезпечення по незаробленим пре-мiям    
На 01.01.2013 12 428 -3 241 9 187 
Збiльшення за перiод 998 0 998  
Зменшення за перiод (814) 492 (322) 
На 31.12.2013 12 612 -2 749 9 863 
Збiльшення за перiод 6 400 -2 657 -2 657 
Зменшення за перiод   6 400 



На 31.12.2014 19 012 -5 406 13 606 
 
15. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 
 
 
  2014 2013 
Iншi зобов'язання 2 18 
Всього 2 18 
 
16. Забезпечення 
 
 
  Резерв невиплачених вiдпусток 
 2014 2013 
Балансова вартiсть на початок року 780 657 
змiни за рiк   
збiльшення (зменшення) iснуючих резервiв 80 123 
Балансова вартiсть на кiнець року 860 780 
 
 
 
17. Вiдстрочений податок на прибуток 
 
 
  2014 2013 
Вiдстроченi податковi активи 155 334 
Вiдстроченi податковi зобов'язання 0 0 
Всього 155 334 
 
Змiни у вiдстрочених податкових активах протягом року такi 
 
 Рiзницi по страхо-вим резервам Рiзниця по за-безпеченням Всього 
2013    
На 1 сiчня 2013 289 - 289 
Вiдображено у звiтi про прибутки та збитки 45 - 45 
На кiнець 2013 року 334 - 334 
    
2014    
Вiдображено у звiтi про прибутки та збитки (334) 155 (179) 
На кiнець 2014 року - 155 155 
 
Подання звiрки мiж теоретичним значенням податку на прибуток, що розрахований 
згiдно фiнансового облiку, та податком на прибуток згiдно податкового облiку не є 
доцiльним, оскiльки оподаткування стра-хових компанiй здiйснюється вiд загального 
обсягу доходу компанiї. Ставка, що дiяла у 2014 роцi стано-вить 3% вiд загального 
доходу вiд страхових премiй без урахування змiни резервiв незароблених пре-мiй. 
 
В 2015 роцi змiнюється порядок оподаткування податком на прибуток вiд страхової 
дiяльностi. Внаслi-док змiн у законодавствi були змiненi пiдходи у порядку 
визначення вiдстрочених податкiв:Так, не впли-ватиме бiльше на визнання пiдходу до 
оподаткування залишки резервiв незароблених премiй та авансiв по страхових 
премiях, що виникли до 31.12.2012 року Крiм цього, Компанiя сплачуватиме податок з 
при-бутку за ставкою 18%, що буде визначений за правилами бухгалтерського облiку у 
2015 роцi. 
 
18. Чиста виручка вiд страхових премiй 
 
  
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2014 2013 
Короткостроковi договори страхування:   
Премiї отриманi по видам страхування, в т.ч. 44 714 32 915 
Страхування вiд нещасних випадкiв 220 202 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 1 567 365 
Страхування  здоров'я  на випадок  хвороби 103 110 
Страхування  наземного  транспорту 9 734 8 015 
Страхування водного транспорту 290 411 
Страхування вантажiв та багажу 1 016 1 262 
Страхування майна, у тому числi: 25 014 19 260 
- застава 5 705 7 259 
- оренда 376 604 



- сiльськогосподарськi  ризики 4 551 29 
-  будiвельно-монтажнi ризики  151 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника)   85 65 
Страхування вiдповiдальностi власникiв 
водного транспорту 1 584 900 
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспор-ту 3  
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами  570 461 
Страхування фiнансових ризикiв  234 
Страхування медичних витрат 441 413 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої i 
сiльської пожежної охорони 8 32 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 351 329 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 88 117 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi 
суб'єктiв господарювання на об'єктах пiдвищеної  небезпеки 36 8 
Страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфрастру-ктура), якi є 
власнiстю України, 
щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску космiчної технiки на космодромi, 
запуском та експлуатацiєю її у космiч-ному просторi  384 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпеч-них вантажiв 70
 22 
Страхування  предмета  iпотеки 276 322 
Змiни в резервi незароблених премiй (3 743) (1 490) 
Всього виручка 40 971 31 425 
 
19. Iншi доходи та витрати 
 
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2013 2013 
   
Процентнi доходи по грошовим коштам та еквiвалентам 6 928 7 025 
Всього 6 928 7 025 
 
 
20. Виплати за страховою дiяльнiстю 
 
 
а) Страховi виплати   
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2014 2013 
Короткостроковi страховi договори   
страхування майна  4 291 
Добровiльне страхування:   
- вiд нещасних випадкiв 13  
- медичне страхування (безперервне страхування здо-ров'я) 447  
- страхування здоров'я за випадок хвороби 61  
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 2 448  
- страхування водного транспорту (морського внутрiш-нього та iнших видiв 
водного транспорту) 976  
- страхування майна  699  
- страхування медичних витрат 72  
Обов'язкове страхування   
  страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування 4  
Всього 4 720 4 291 
   
б) витрати пов'язанi з укладанням договорiв страхування   
   
   
витрати пов'язанi з укладанням договорiв страхування 9 156 8 537 
а) Страховi виплати   
 
В тому числi: 
 
Страхування майна               3 299 
Страхування наземного транспорту             1 411 
Iншi види страхування               6 229 
 
21. Витрати по елементам 
 



 
Операцiйнi витрати за елементами Рiк, що закiнчився 31 грудня 
  2014 2013 
Страховi виплати  4 720 5 106 
Компенсацiя страхових премiй (1 521) 2 335 
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 125 240 
Витрати на операцiйну оренду 1 000 1 019 
Витрати на виплати працiвникам 7 352 6 941 
Витрати на агентськi послуги 2 163  
Фiнансовi витрати 1 922  
Iншi витрати 1 894 739 
Всього витрат 17 655 14 091 
 
 
22. Оренда 
 
  на 31.12.2013 на 31.12.2012 
Загальна сума майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв у рамках нерозривної 
операцiйної оренди 1 000 1 019 
в т. ч.: до одного року 1 000 1 019 
вiд одного року до п'яти рокiв  - 
бiльше п'яти рокiв  - 
 
23. Витрати на оплату працi  
 
  Рiк, що закiнчився 31 грудня 
 2014 2012 
   
Заробiтна плата 5 237 5 192 
Витрати на соцiальне страхування 2 115 1 935 
Всього 7 352 7 127 
   
кiлькiсть працiвникiв 70 75 
 
24. Операцiї з пов'язаними особами 
 
Винагороди ключовому управлiнському персоналу 
 
Винагороди, отриманi керiвним управлiнським персоналом у звiтному перiодi 
становлять такi суми, що вiдображенi у складi витрат на оплату працi:   
 31 грудня 2014 31 грудня 2013 
   
Заробiтна плата i премiї 200 426 
Всього 200 426 
 
Операцiї за участю  пов'язаних осiб 
 
Пов'язаними особами Компанiї є: 
" керiвний управлiнський персонал: 
 
Посада ПIБ 
Генеральний директор Стась Едуард Павлович 
Головний бухгалтер Куцигiна Лiлiя Олександрiвна 
 
" Засновники Компанiї визначенi у примiтцi 12 Статутний капiтал 
" Спорiдненi особи фiнансової установи: 
 
Акцiонерний банк "Пiвденний" 
Акцiонерне товариство "Регiональний iнвестицiйний банк" 
ТОВ "Iнвестицiйна пiвденна компанiя" 
ПАТ "ЗНВКIФ "Стратегiчнi iнвестицiї" 
ТДВ "Чорноморець" 
ТОВ "Пiвденний радiологiчний контроль" 
ТОВ "Фiнфарм" 
ПАТ "Одеське виробниче об'єднання "Холодмаш" 
ТОВ "Санплан" 
ТОВ "SKY Investment Holding" 
ТОВ "Фортум трейд сервис, лтд" 
ТОВ "Аптека "Мiнеральнi води" 
СП  "Вiв'єн ГМБХ" у виглядi ТОВ 
ПАТ "Iзмаїлпостачсервiс" 



ПАТ "Лугинська райагропромтехнiка" 
ТОВ "Компаньйони" 
ТОВ "Агротранс" 
ТОВ "КАТМАР" 
ТОВ "ТЕКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
ТОВ "УКРАЕРО КЕТЕРИНГ СЕРВIС" 
 
 
 
Протягом року мали мiсце такi операцiї з пов'язаними сторонами: 
 
Операцiї з ПАТ "Акцiонерний банк "Пiвденний" 
 
 
Операцiя Сума операцiї, тис. грн.  
Надання банку - пов'язанiй сторонi коштiв на умовах суб-ординованого боргу 20 
000 
Отримано вiдсотки за користування банком - пов'язаною стороною  коштами, наданими 
на умовах субординованого боргу 1 237 
Отримано страхових премiй за видами страхування:  
- страхування наземного транспорту 1 041 
- страхування орендованого майна 3 
- страхування майна 7 797 
- страхування вiдповiдальностi 3 
Виплачено страхових вiдшкодувань за видами страхування  
- страхування наземного транспорту 96 
- страхування орендованого майна 7 
- страхування майна 626 
Отримано вiдсоткiв по залишкам на поточних рахунках 449 
  
 
Депозити, розмiщенi на рахунках банку - пов'язаної сторони 
Банк Сальдо  станом на 31.12.2014 року, грн Закiнчення тер-мiну дiї договору
 Вiдсоткова ставка Сальдо станом на 31.12.2014 року за нарахо-ваними вiдсот-
ками, тис.  грн 
     
     
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 20 000 01.08.2021 12% 224 
  
Банк Сальдо  станом на 31.12.2014 року, грн Закiнчення тер-мiну дiї договору
 Вiдсоткова ставка Сальдо ста-ном на 31.12.2014 ро-ку за нарахо-ваними вiдсо-
тками, тис. грн 
     
     
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 1,00 11.06.2015 17%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 1,5 29.09.2015 6,5%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 1,5 26.10.2015 7%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 9 000,00 23.01.2015 20%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 5 000,00 19.01.2015 20% 335 
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 3 500,00 23.01.2015 20%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 4 000,00 02.03.2015 20,5%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 1,00 15.03.2015 17%  
ПАТ "Акцiонерний банк "Пiв-денний" 946,00 26.01.2015 7,8%  
Разом 22 451    
 
Сума доходiв Компанiї за 2014 рiк вiд розмiщення коштiв на рахунках депозитiв у 
ПАТ "АБ Пiвденний" становить 3 783 тис. грн.   
Отриманi премiї та виплаченi страховi вiдшкодування з iншими пов'язаним сторонам:  
Контрагент- по-вязана особа Отримано премiї за 2014 рiк Виплачено страховi вiд-
шкодування у 2014 роцi Отримано премiї за 2013 рiк Виплачено страховi вiд-
шкодування у 2013 роцi  
ОДО "Чорномо-рець" 8  11   
ПАТ "ОВО Холод-маш" 13     
Акцiонерне това-риство "Регiона-льний iнвестицiй-ний банк" 20     
Разом 41  11 0  
 
Операцiї з пов'язаними особами проводились на ринкових умовах. 
 
 
25. Умовнi активи та зобов'язання  
 



На дату складання та затвердження звiтностi не було помiчено жодного 
непередбачуваного зо-бов'язання або зобов'язання до виконання, iнформацiю про що 
необхiдно розкрити або скоригувати у фiнансових звiтах. 
Загальнi претензiї 
На 31 грудня 2014 i до дати пiдписання фiнансових звiтiв Компанiя не була залучена 
в судовi розгляди, якi могли б мати iстотний вплив на її господарську дiяльнiсть. 
Умовнi зобов'язання податкового характеру 
Податкова система України характеризується постiйними змiнами законодавчих норм, 
офiцiйних роз'яс-нень i судових рiшень, часто нечiтко викладених i суперечливих, 
що припускає неоднозначне тлумачен-ня їх податковими органами. Правильнiсть 
обчислення податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена на протязi трьох 
наступних рокiв. Останнiм часом практика в Українi така, що податковi органи 
займають бiльш жорстку позицiю в частинi iнтерпретацiї i вимог дотримання 
податкового законодавства. 
Керiвництво Компанiї, виходячи зi свого розумiння податкового законодавства, 
офiцiйних роз'яснень i судових рiшень вважає, що податковi зобов'язання 
вiдображенi в адекватнiй сумi. Проте, трактування цих положень вiдповiдними 
органами може бути iншим i це може мати значний вплив на фiнансову звiт-нiсть. 
Умови середовища, в якому Компанiя функцiонує 
Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється на територiї України. Поточна полiтична ситуацiя 
в Українi у 2014 роцi є вкрай нестабiльною, мали мiсце спад валового внутрiшнього 
продукту, суттєва девальвацiя нацiона-льної валюти по вiдношенню до основних 
валют, нестабiльнiсть фондового ринку, погiршення лiквiднос-тi банкiвського 
сектору. Полiтичнi змiни можуть призвести до змiн у законодавчiй, податковiй, 
регулято-рнiй основi дiяльностi компанiй в Українi. Майбутня стабiльнiсть 
економiки в значнiй мiрi залежить вiд успiшностi реформ та ефективностi 
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, що будуть здiйс-нюватися урядом 
країни. 
Компанiя постiйно оцiнює свої зобов'язання, якi стосуються змiн та оновлення 
законодавства. Природа та суми зобов'язань, якi пов'язанi з таким середовищем, не 
можуть бути належним чином оцiненi зараз, однак у майбутньому вони можуть досягти 
суттєвого рiвня. 
Отже, полiтична ситуацiя в країнi є вкрай непередбачуваною, що може позначитися на 
дiяльностi Ком-панiї, за обставин, якi наразi не можливо оцiнити. 
26. Подiї пiсля дати балансу 
 
Пiсля дати балансу жодних значних  економiчних подiй, якi могли б вплинути на 
здатнiсть Компанiї про-довжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що 
вимагали б коригування оцiнки балансової вар-тостi показникiв звiтностi, не 
сталося.  
 
Але, Компанiя має в своєму облiку фiнансовi iнвестицiї, в ПАТ "Алчевський 
металургiйний комбiнат", собiвартiсть яких складає 2 741 тис.грн., який 
знаходиться в зонi проведення антитерористичної опера-цiї, вплив такої ситуацiї на 
вартiсть фiнансових iнвестицiй наразi неможливо оцiнити. 
 
Генеральний директор       Стась Е.П. 
Головний бухгалтер        Куцигiна Л.О. 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Аудиторська фірма "ПКФ Аудит-фінанси" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. О.Гончара, 41, 3 поверх, місто Київ, Україна, 
01054 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

3886 
26.10.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів 

10 
П 
000010 
05.02.2013 
30.06.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 2014 рік 

Думка аудитора Безумовно-позитивна 
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