
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

              25.04.2019 

             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

               № 4е 

                  вихідний реєстраційний 

                  номер електронного документа) 
 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 

2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Голова 

правлiння 
      

Плотнiкова Ганна Федорiвна 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Ультра" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи. 
33152597 

4. Місцезнаходження 

емітента 
03039 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Голосiївська, 7 корпус 3 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
(044)525-49-48 (044)525-49-48 

6. Адреса електронної 

пошти 
a.plotnikova@ultra-insure.com.ua 

7. Дата та рішення 

наглядової ради емітента, 

яким затверджено річну 

інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів 

акціонерів, яким 

затверджено річну 

інформацію емітента (за 

наявності) 

07.03.2019 

Протокол №1 позачергового засiдання Наглядової ради вiд 07 березня 2019 р. 

8. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює 

оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 



регульованої інформації від 

імені учасника фондового 

ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 

на власному 

веб-сайті учасника 

фондового ринку http://ultra-insure.com.ua  

25.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 
 

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

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

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

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;  

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

в разі їх звільнення; 
 

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

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

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

доходів або витрат емітента: 
X 

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

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування; 
X 

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

та/або ризику грошових потоків; 
 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 
X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

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

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

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

загальних зборах емітента; 
 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

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

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

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

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
 

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

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

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

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

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

також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 
X 

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

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

біржового реєстру: 
X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

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

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

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

будівництва). 
 

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

такого емітента. 
 

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

розміру статутного капіталу такого емітента. 
 

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

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів. 
 

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

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

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 
 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

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

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

правочинів. 
 

26. Інформація вчинення значних правочинів.  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 
 



29. Річна фінансова звітність. X 

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

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
X 

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

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

32. Твердження щодо річної інформації. X 

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

такого емітента, яка наявна в емітента. 
 

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

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
 

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

протягом звітного періоду. 
X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
 

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

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 
 

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

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття. 
 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї 

на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 

емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

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

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 

хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 

корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 

4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на 

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



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

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 

акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 

прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 

пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв 

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

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

до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 

за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

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



Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi 

емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

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

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

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

такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 

II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

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

здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 

глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював 

випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 

iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 

роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 

складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 

4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 

iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 

цiнних паперiв. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Ультра" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 А01 №371170 

3. Дата проведення державної реєстрації  26.12.2004 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  10000000.00 

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) 5 

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

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

 65.20  ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 

   
 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 АТ "УкрСиббанк" 

2) МФО банку  351005 

3) Поточний рахунок  26500642264866 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 АТ "УкрСиббанк" 

5) МФО банку  351005 

6) Поточний рахунок  26500642264866 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не 

вiдбувалось. Товариство не має філій, відділень, дочірніх підприємств. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 
Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу 5 осіб. Позаштатні 

працiвники  - відсутні,  особи, якi працюють за сумiсництвом, працiвники якi 

працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)-  відсутні. Фонд оплати 

працi 321 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього року 

на 220 тис. грн. у зв'язку зі зменшенням кількості працівників. 

Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її 

працiвникiв операцiйним потребам емiтента. 

 

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

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

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

 
Емітент не належить до жодного об'єднання підприємств. 

 

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

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

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

діяльності 

 
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 

установами 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Облікова політика в СК "УЛЬТРА" здійснюється за МСФЗ із застосуванням МСФО, діючих 

в звітних періодах. 

Принципом облікової полiтики є послiдовнiсть в облiку, правдивiсть та незмiннiсть 

на протязi 2018 року правил i принципiв, якi використовуються для вiдображення в 

облiку господарських операцiй, а також припущення про безперервнiсть дiяльностi 

Товариства. Послiдовнiсть облiкової полiтики передбачає постiйне (iз року в рiк) 

застосування прийнятої стабiльної облiкової полiтики. Облiкова полiтика може 

змiнюватися тiльки при змiнi статутних вимог та у разi змiни методологiї 

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, або якщо змiни облiкової полiтики 

забезпечать бiльш достовiрне вiдображення подiй (господарських операцiй) у 

бухгалтерському облiку та фiнансової звiтностi. Правдиве подання фiнансових звiтiв 

вимагає правильного вiдображення результатiв операцiй, iнших подiй та обставин у 

вiдповiдностi з визначенням та критерiями визнання активiв, зобов'язань, доходу та 

витрат, наведеними у Концептуальнiй основi складання та подання фiнансових звiтiв 

за МСФЗ. Метою полiтики є забезпечення методики оцiнки, облiку та процедур 

дотримання Товариством однiєї методики вiдображення в бухгалтерському облiку та 

фiнансовiй звiтностi господарських операцiй i порядок та використання оцiнок 

об'єктiв облiку. Встановлено в Товариствi облiкову полiтику на 2018 рiк, метою 



якої є забезпечення: - дотримання принципу послiдовностi у облiку; - незмiнностi 

протягом 2013 року правил та принципiв, що застосовуються для вiдображення у 

облiку господарських операцiй. 2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського 

облiку, документообiгу, вибiр форми i методологiї бухгалтерського облiку, штату 

бухгалтерiї, за забезпечення взаємозв'язку бухгалтерiї Товариства з iншими 

пiдроздiлами (посадовими особами) ПрАТ i виконання вимог Головного бухгалтера 

всiма пiдроздiлами (посадовими особами), у частинi здiйснення бухгалтерського 

облiку i контролю, несе особа, уповноважена Власником Товариства -- ДиректорГолова 

Правління.  Директор Голова правління Товариства забезпечує дотримання всiма 

службами правомiрних вимог Головного бухгалтера щодо оформлення i надання до 

облiку первинних документiв, дотримання облiкової i звiтної дисциплiни. 3. Для 

органiзацiйного забезпечення ведення бухгалтерського облiку Товариством створено 

бухгалтерську службу на чолi з Головним бухгалтером. Розподiл обов'язкiв мiж 

персоналом бухгалтерiї - за функцiональним принципом. 4. Головний бухгалтер 

Товариства забезпечує: - дотримання законодавчих i нормативних вимог щодо 

складання достовiрної та своєчасної звiтностi (фiнансової, управлiнської, 

податкової й аналiтичної); - дотримання чинної облiкової полiтики Товариства та 

всiєї процедури ведення бухгалтерського облiку; - виконання аналiтичної функцiї 

бухгалтерського облiку: фiнансової, управлiнської, податкової, аналiтичної. 5. 

Технiка i форми бухгалтерського облiку: для накопичення та згрупування прийнятої 

до облiку iнформацiї бухгалтерiї Товариства використовувати регiстри журнально-

ордерної форми облiку, пристосованi до особливостей господарських операцiй ПАТ. 

Використовувати типовi форми первинних документiв, якi затвердженi Держкомстатом 

України. 6. Використання оцiнок: для пiдготовки фiнансової звiтностi застосовувати 

оцiнки i принципи формування статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до 

МСФЗ. Методи оцiнки фiнансової звiтностi повиннi запобiгати заниженню оцiнки 

зобов'язань та витрат i завищенню активiв i доходiв. Оцiнку активiв визначати 

виходячи з iсторичної (фактичної) собiвартостi, тобто виходячи з витрат на 

виробництво та придбання. 7. При веденнi бухгалтерського облiку та складаннi 

фiнансової звiтностi Товариства застосовувати принципи: послiдовностi подання 

класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; достовiрностi та правдивостi фiнансового 

стану, фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих 

аспектах; вiдображення економiчної сутностi операцiй, розкриття порiвняльної 

iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду. 8. Вести бухгалтерський облiк та 

складати фiнансову звiтнiсть у валютi України. Додатково рiчну фiнансову звiтнiсть 

готувати за мiжнародними стандартами шляхом трансформацiї (перетворення) 

звiтностi, складеної за нацiональними стандартами на пiдставi Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталiв, зобов'язань i господарських операцiй 

пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. 9. 

Визначати межу та оцiнку суттєвостi: а) для вiдображення переоцiнки або зменшення 

корисностi об'єктiв облiку необоротних активiв - 10% вiдхилення залишкової 

вартостi об'єктiв вiд їх справедливої вартостi; б) для визначення подiбних активiв 

- рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%; 

в) для вiдображення оборотних активiв у фiнансовiй звiтностi - у розмiрi 50,00 

грн.; г) кiлькiснi критерiї суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та 

подiї, пов'язанi iз змiнами у складi (рухом) активiв, зобов'язань, власного 

капiталу, визначати виходячи iз вартостi вiдповiдно всiх активiв або всiх 

зобов'язань, або власного капiталу у дiапазонi до 3% обраної бази. д) кожну 

статтю, яка вiдповiдає кiлькiсним критерiям i якiсним ознакам суттєвостi, наводити 

у фiнансовiй звiтностi окремо. Iнформацiю за статтями, якi не вiдповiдають 

критерiям i ознакам суттєвостi, наводити у статтях, призначених для розкриття 

iнших показникiв, якi видiляються у фiнансовiй звiтностi. е) для статей балансу - 

базою обирати суму валюти балансу, критерiй суттєвостi визначати у дiапазонi до 5% 

бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов'язань у дiапазонi 

до 15% обраної бази; є) стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого 

подання її у фiнансовому звiтi, може бути достатньо суттєвою для окремого 

розкриття її в примiтках до фiнансової звiтностi. овiй звiтностi - у розмiрi 50,00 

грн.??; г) кiлькiснi критерiї суттєвостi iнформацiї про господарськi операцiї та 

подiї, пов'язанi iз змiнами у складi (рухом) активiв, зобов'язань, власного 

капiталу, визначати виходячи iз вартостi вiдповiдно всiх активiв або всiх 

зобов'язань, або власного капiталу у дiапазонi до 3% обраної бази. д) кожну 

статтю, яка вiдповiдає кiлькiсним критерiям i якiсним ознакам суттєвостi, наводити 

у фiнансовiй звiтностi окремо. Iнформацiю за статтями, якi не вiдповiдають 

критерiям i ознакам суттєвостi, наводити у статтях, призначених для розкриття 

iнших показникiв, якi видiляються у фiнансовiй звiтностi. е) для статей балансу - 

базою обирати суму валюти балансу, критерiй суттєвостi визначати у дiапазонi до 5% 

бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов'язань у дiапазонi 

до 15% обраної бази; є) стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого 

подання її у фiнансовому звiтi, може бути достатньо суттєвою для окремого 

розкриття її в примiтках до фiнансової звiтностi. 10. З метою забезпечення даних 

бухгалтерського облiку i звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань 



пiд час якої перевiряється їх наявнiсть, документальне пiдтвердження їх стану та 

дається їм оцiнка. Iнвентаризацiю активiв та зобов'язань проводити перед 

складанням рiчної фiнансової звiтностi у перiод з 01 листопада до 20 грудня. 

Порядок i проведення iнвентаризацiї, вiдповiдальнi особи визначаються керiвником 

Товариства окремим письмовим розпорядженням ( Наказом керiвника). У всiх iнших 

випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначається керiвником 

Товариства, на пiдставi чинного законодавства, по мiрi необхiдностi, згiдно з 

Iнструкцiєю МФУ вiд 11.08.1994р. № 69 "Про проведення iнвентаризацiiї основних 

засобiв, нематерiальних активiв, товарно - матерiальних цiнностей, коштiв i 

документiв та розрахункiв", наводиться повний перелiк об?єктiв та перiодичнiсть 

(або умови) iнвентаризацiї. Для проведення iнвентаризацiйної роботи (планових та 

позапланових iнвентаризацiй активiв та зобов'язань, списання основних засобiв, 

малоцiнних та iнших матерiальних цiнностей), а також про визнання основних 

засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв, 

визначення термiну їх корисного використання в момент введення їх в експлуатацiю i 

протягом подальшого використання створити постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю  

Встановити на 2013 рiк наступнi методи облiку i принципи оцiнки активiв та 

зобов'язань Товариства: 11.1. Оцiнку активiв визначати виходячи з iсторичної 

(фактичної) собiвартостi, а саме виходячи iз витрат на виробництво та придбання. 

Термiн корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв 

вiдображати по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiю 

нараховувати на протязi термiну корисного використання. Термiн корисного 

використання основувати на оцiнках керiвництва того перiоду, на протязi якого 

актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично можуть переглядатись на предмет 

подальшої вiдповiдностi. Основнi засоби. До складу основних засобiв в Товариствi 

вiдносити матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, 

постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом перiоду 

бiльше одного року вартiстю 2500,00грн. Первiсну оцiнку проводити по фактичним 

витратам i включати цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до 

мiсця використання та iншi витрати, пов'язанi з доведенням об'єкту основного 

засобу до робочого стану. Проценти (при наявностi таких) по банкiвським кредитам 

капiталiзувати у випадку визнання активу квалiфiкацiйним. Об'єкти основних засобiв 

облiковувати по собiвартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї та будь-яких 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Подальшi витрати, понесенi з метою 

замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати, 

в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (такi як: 

реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати 

(технiчний, поточний, непередбачений ремонт та благоустрiй пiсля проведеного 

технiчного ремонту) визнавати витратами поточного звiтного перiоду в якому вони 

були понесенi. Вартiсть (суму) основного засобу, що амортизується, визначати пiсля 

вирахування його лiквiдацiйної вартостi i розподiляти на систематичнiй основi 

протягом строку його корисної експлуатацiї прямолiнiйним методом. Для розподiлу 

кожну частину об'єкту основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно 

загальної собiвартостi об'єкта, амортизувати окремо. Встановити термiни корисної 

експлуатацiї за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання 

для кожного з об'єктiв згiдно Податкового Кодексу України Лiквiдацiйну вартiсть 

об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв приймати як суму коштiв чи 

вартiсть iнших активiв, яку Товариство очiкує отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) 

основних засобiв та необоротних активiв по закiнченню строку їх корисного 

використання (експлуатацiї) за винятком витрат, пов'язаних з реалiзацiєю 

(лiквiдацiєю). Лiквiдацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, якi вийшли з 

ладу та вiдновленню не пiдлягають, але не мають при цьому стовiдсоткового зносу, 

списувати з облiку на пiдставi чинного законодавства. За необхiднiстю проводити 

переоцiнку (дооцiнку чи уцiнку) балансової вартостi основних засобiв, 

нематерiальних активiв самостiйно, або з використанням (за потребою) послуг 

незалежного експерта. 

 

 

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

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

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 



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

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

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

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

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

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

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування, а 

також здійснення іншої фінансової та господарської діяльності в межах чинного 

законодавства. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування 

 
Протягом 2015 року Товариством були здійснені значні правочини згідно рішень 

Наглядової Ради, а саме : 

Продаж цінних паперів - акцій ПАТ "ЕКОКЛІН" на суму  1278,9  тис. грн  (Протокол 

засідання Наглядової Ради № 5 від 21.12.2015р.) ;    

Надання безповоротної фінансової допомоги на здійснення благодійної діяльності  

ВБФ Ігоря Янковського " Ініціатива заради майбутнього"  на суму 1760,0 тис. 

грн.(Протокол засідання Наглядової Ради № 6 від 22.12.2015р.).; 

2016 рік 

 - Протягом 2016 року Товариством були здійснені значні правочини згідно рішень 

Наглядової Ради, а саме: 

1.Продаж належних Товариству цінних паперів - простих іменних акцій емітентом яких 

є Публічне акціонерне товариство "ЕКОКЛІН" на суму  2 614,8  тис. грн.  (Протокол 

позачергового засідання Наглядової Ради № 12 від 16.11.2016р.);    

2. Купівля Товариством цінних паперів - інвестиційних сертифікатів іменних 

емітентом яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 

АКТИВАМИ "ЕСКО-КАПIТАЛ" (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ЕСКО-ПРЕМIУМ") на суму 2 620,0 тис. грн. (Протокол 

позачергового засідання Наглядової Ради № 12 від 16.11.2016р.); 

3. Обмін належних Товариству частини простих iменних акцiй, емiтентом яких є 

Публічне акціонерне товариство "Екоклiн" на загальну вартість обміну 2 640,0 тис. 

грн. Обмін здійснювався на належнi ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ДОНОБЛIНВЕСТМЕН" iменнi iнвестицiйнi сертифiкати, емiтентом яких є ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ЕСКО-КАПIТАЛ" 

(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ЕСКО-ПРЕМIУМ") 

на загальну вартість обміну 2 640,0 тис. грн. (Протокол позачергового засідання 

Наглядової Ради № 12 від 16.11.2016р.); 

4. Обмін належних Товариству частини простих iменних акцiй, емiтентом яких є 

Публічне акціонерне товариство "Екоклiн" на загальну вартість обміну 2 640,0 тис. 

грн. Обмін здійснювався на належнi ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШЕВАЛЬ 

КОМПАНІ" iменнi iнвестицiйнi сертифiкати, емiтентом яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ЕСКО-КАПIТАЛ" (ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ЕСКО-ПРЕМIУМ") на 

загальну вартість обміну 2 640,0 тис. грн. (Протокол позачергового засідання 

Наглядової Ради № 12 від 16.11.2016р.).; 

Надання благодійної допомоги згідно нижчевказаних рішень : Прийняти рiшення щодо 

схвалення Товариством наступних Правочинiв: 

- Договiр №10/10/16-ФД безповоротної фiнансової допомоги вiд 10.10.2016 року 

укладений з ГРОМАДСЬКОЮ СПIЛКОЮ "ФОРУМ УКРАЇНСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА". Предметом 

договору є надання Товариством безповоротної фiнансової допомоги ГРОМАДСЬКIЙ 

СПIЛЦI "ФОРУМ УКРАЇНСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА" в розмiрi 325 000, 00 грн. (триста 

двадцять п'ять тисяч гривень 00 копiйок). 

- Договiр №16/105 про надання безповоротної фiнансової допомоги вiд 28.10.2016 

року укладений з ВСЕУКРАЇНСЬКИМ БЛАГОДIЙНИМ ФОНДОМ IГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО "IНIЦIАТИВА 

ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО". Предметом договору є надання Товариством безповоротної 

фiнансової допомоги ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДIЙНОМУ ФОНДУ IГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО 

"IНIЦIАТИВА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО" в розмiрi 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 

00 коп.). 

- Договiр №16/104 про надання безповоротної фiнансової допомоги вiд 25.10.2016 

року укладений з ВСЕУКРАЇНСЬКИМ БЛАГОДIЙНИМ ФОНДОМ IГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО "IНIЦIАТИВА 

ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО". Предметом договору є надання Товариством безповоротної 

фiнансової допомоги ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДIЙНОМУ ФОНДУ IГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО 



"IНIЦIАТИВА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО" в розмiрi 1 080 000,00 грн. (один мiльйон 

вiсiмдесят тисяч гривень 00 коп.). 

- Договiр №16/102 про надання безповоротної фiнансової допомоги вiд 19.10.2016 

року укладений з ВСЕУКРАЇНСЬКИМ БЛАГОДIЙНИМ ФОНДОМ IГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО "IНIЦIАТИВА 

ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО". Предметом договору є надання Товариством безповоротної 

фiнансової допомоги ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДIЙНОМУ ФОНДУ IГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО 

"IНIЦIАТИВА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО" в розмiрi 80 000,00 грн. (вiсiмдесят тисяч гривень 

00 коп.). 

- Договiр №16/101 про надання безповоротної фiнансової допомоги вiд 11.10.2016 

року укладений з ВСЕУКРАЇНСЬКИМ БЛАГОДIЙНИМ ФОНДОМ IГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО "IНIЦIАТИВА 

ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО". Предметом договору є надання Товариством безповоротної 

фiнансової допомоги ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДIЙНОМУ ФОНДУ IГОРЯ ЯНКОВСЬКОГО 

"IНIЦIАТИВА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО" в розмiрi 175 000,00 грн. (сто сiмдесят п'ять 

тисяч гривень 00 коп.). 

2017 рік -   

Протягом звітного року Товариством було здійснено значний правочин, а саме: 

- Внесення Товариством коштів у загальному розмірі 3 499 650,00 грн. до 

статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФБУДКОНСАЛТ" у 

якості додаткового внеску учасника (згідно Протоколу позачергового засідання 

Наглядової Ради № 4 від 03.11.2017 року);  

- В грудні 2017 року Товариством було придбано 3(три) земельні ділянки загальною 

вартістю 2 823 960,00 грн, а саме: 

- придбання Товариством земельної ділянки, кадастровий № 0520655300:02:011:0051 за 

932 000,00 грн. (згідно Протоколу позачергового засідання Наглядової Ради № 7 від 

01.12.2017 року); 

- придбання Товариством земельної ділянки, кадастровий № 0520655300:02:011:0052 за 

932 000,00 грн (згідно Протоколу позачергового засідання Наглядової Ради № 8 від 

05.12.2017 року); 

- придбання Товариством земельної ділянки, кадастровий № 0520655300:02:011:0053 за 

932 000,00 грн. (згідно Протоколу позачергового засідання Наглядової Ради № 9 від 

12.12.2017 року); 

Протягом 2018 року Товариством були здійснені значні правочини згідно рішень 

Наглядової Ради, а саме: 

Продаж належних Товариству корпоративних прав ТОВ "ПРОФБУДКОНСАЛТ" на суму 3 500 

649 грн. (Протокол позачергового засідання Наглядової Ради № 5 від 17 грудня 

2018р.)    

 

 

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
Основнi засоби належать товариству на правi власностi. Обмежень на  їх  

використання немає. Строк корисної  експлуатацiї  будiвель i споруд - 20 рокiв, 

машини та обладнання - 7 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.  Основні засоби. 

Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних засобів складає 2899 тис. грн, 

знос 31 тис. грн, залишкова вартість 2868 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних 

засобів на дату балансу складає 1,07%. Ступiнь їх використання - 90 %.   

 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів в звітному періоді не 

проводилась. 

Обмежень на використання основних засобів Товариства немає. Суттєвих змiн в 

вартостi основних засобiв за звiтний рiк не було. Облік основних засобів та 

нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Утримання активів 

здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно 

реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх 

цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.  Особливостей по 

екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не 

спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення 

основних засобів товариство не має. 

 



 

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

економічних обмежень 

 
Протягом 2018 р. основними факторами ризику, що негативно впливали на діяльність 

Товариства, були: світова економічна рецесія, політична нестабільність в державі, 

різке знецінення гривні та підвищення темпів інфляції. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
Політика щодо фінансування Товариства базується на принципах госпрозрахунку та 

ефективного використання власних обiгових коштах. Обсяг робочого капiталу 

оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента. 

 

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

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

 
У Товариства відсутні укладені, але не виконані договори. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 
Розширення спектру надаваємих послуг та георграфії їх надання. 

 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

 
Товариство у звітному році не виділяло кошти на дослідження та нові розробки. 

 

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

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

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

довільній формі 

 
Вважаємо, що надана iнформацiя є вичерпною. 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

НАГЛЯДОВА РАДА 

Загальними зборами обирається склад НР шляхом 

кумулятивного голосування; на першому засіданні НР 

обрається Голова НР. Наглядова рада обирається у складі 

2 осіб стром на 3 роки 

Пухляк Олена Анатолвіїна - Голова Наглядової ради 

Мякенька Олена Миколаївна - член Наглядової ради 

 

Виконавчий орган 
Виконавчий орган - правління. Обирається за рішенням 

Наглядової ради у складі 2 осіб. 

Плотнiкова Ганна Федорiвна  - голова правління  

Iщук Валентин Iванович  - Начальник служби внутрiшнього аудиту       

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1) Посада Голова Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Пухляк Олена Анатолiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1979 

5) Освіта** повна вища економiчна 

6) Стаж роботи (років)** 17 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Д.С. Груп" 

40709462 

Генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

26.04.2018 3 роки 

9) Опис    Посадову особу обрано 26.04.2018 р. згідно з рішенням загальних зборів акціонерів. строком на 3 

роки. 

Голова Наглядової ради має право: 

- органiзовувати роботу Наглядової ради;  

- органiзовувати та скликати черговi/позачерговi засiдання Наглядової ради i головує на них; 

- скликати позачерговi засiдання Наглядової ради за своєю iнiцiативою або за клопотанням членiв 

Наглядової ради та (або) Правлiння Товариства; 

- за пропозицiєю Наглядової ради надавати згоду на укладення вiд iменi Товариства контракту з членами 

Правлiння Товариства;  

- затверджувати та пiдписувати рiшення Наглядової ради, визначати порядок набрання ними чинностi та 

передавати їх до виконання вiдповiдним органам Товариства або повертати рiшення Наглядової ради зi 

своїми пропозицiями до Наглядової ради для повторного чи iншого розгляду; 

- в перiод мiж засiданнями Наглядової ради тимчасово припиняти повноваження та усувати вiд виконання 

обов'язкiв будь-якого члена Наглядової ради, Голову Правлiння Товариства, а також iнших працiвникiв. 

При цьому, у випадку тимчасового припинення повноважень та усунення вiд виконання обов'язкiв члена 

Наглядової ради, такий член Наглядової ради не має право брати жодним чином участь у роботi Наглядової 

ради, а голосування пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою буде здiйснюватися без урахування голосу 

члена Наглядової ради, повноваження якого були тимчасово припиненi; 

- розподiляти обов'язки та сферу службової вiдповiдальностi серед членiв Наглядової ради, делегувати 

повноваження щодо застосування дисциплiнарних стягнень заступнику Голови Наглядової ради; 

- в межах своєї компетенцiї видавати розпорядження, приписи та приймати рiшення, що обов'язковi для 

виконання членами Наглядової ради, Головою Правлiння, членами Правлiння, а також iншими 

працiвниками; 

- застосовувати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до Статуту, Положення про Наглядову раду, локальних 

нормативних актiв Товариства та законодавства України; 

- приймати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх 

функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх 

пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради 

протягом трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння 

Товариства; 

- отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової 

ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

- здiйснювати iншi повноваження та функцiї вiдповiдно до Статуту, Положення про Наглядову раду, 

локальних нормативних актiв Товариства та законодавства України. 

Голова Наглядової ради зобов'язаний:  

- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок 

дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової 

ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi 

яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 



iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї 

незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у 

письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння Товариства; 

- своєчасно надавати Загальним зборам Акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 

- органiзовувати роботу Наглядової ради, скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них, 

здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. 

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є 

незалежним директором. 

Змiн у персональному складi посадових осіб відбуваються у разі необхідності уповноваженим на те органом. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. 

Посадова особа не отримує винагороди від Емітента за виконання обов'язків Голови Наглядової ради. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Даймонд Сфір Груп": 

12.01.2012-17.03.2013 - фінансовий директор; 18.03.2013-15.09.2013 - заступник Генерального директора - 

фінансовий директор; 16.09.2013-01.06.2014 - Перший заступник Генерального директора - директор 

фінансовий; 02.06.2014-06.08.2014 - Генеральний директор; 07.08.2014-15.08.2017 - Президент;  

ТОВ "Д.С.Груп" 05.08.2016-дотепер - Генеральний директор;  

ТОВ "Нерейгруп"  02.06.2014-дотепер - директор;  

ТОВ "Укрземінвестмент" 02.06.2014-дотепер - директор. 

Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "Д.С. Груп" 

(мiсцезнаходження: 02660, м.Київ, вулиця Червоноткацька, будинок 4202121, м.Київ, вул. Харкiвське Шосе, 

будинок 175) - Генеральний директор (основне місце роботи), ТОВ "Нерейгруп" (мiсцезнаходження: 03039, 

м.Київ, вул.Голосiївська, буд. 7, корпус 3) - директор (зовнішнє сумісництво), ТОВ "Укрземінвестмент" 

(мiсцезнаходження: 03039, м.Київ, вул.Голосiївська, буд. 7, корпус 3) - директор (зовнішнє сумісництво). 

 

 

 

1) Посада Ревізор 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Сабітова Тетяна Анатоліївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1983 

5) Освіта** повна вища економічна 

6) Стаж роботи (років)** 13 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Інновейшн Девелопмент Хаб" 

39665878 

заст головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

26.04.2018 роки 

9) Опис    Посадову особу обрано рішенням загальних зборів акціонерів  які відбулися 26.04.2018р. терміном 

на 3 роки. 

Ревiзор має право : 

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; 

- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв; 

- бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу; 

- брати участь у засiданнях Наглядової ради та отримувати доступ до iнформацiї Товариства у випадках та в 

порядку, передбаченому законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 

- залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв, якi не перебувають у трудових вiдносинах з 

Товариством; 

- вносити питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 

- вимагати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам 

Товариства; 

- проводити службовi перевiрки; 

- вимагати надання всiх документiв Товариства, необхiдних для проведення перевiрок; 

- вимагати особистих пояснень посадових осiб Товариства; 

- вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради питання стосовно дiяльностi 

посадових осiб Товариства; 

- вимагати залучення до участi в перевiрках, що проводяться, посадових осiб та працiвникiв Товариства, а 

також незалежних експертiв та аудиторiв. 

Ревiзор зобов'язаний: 

- проводити черговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, за результатами фiнансового 

року, складати висновки за їх результатами; 

- проводити спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням Загальних 

зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонера; 



- повiдомляти Загальнi збори i Наглядову раду Товариства про всi виявленi в ходi перевiрок чи розслiдувань 

недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. 

 

Змiни у персональному складi посадових осіб відбуваються у разі необхідності за рішенням уповноваженого 

органу. 

Посадова особа не отримує винагороду за виконання обов'язків ревізора Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи: 13 рокiв. 

 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Страхова компанiя "Еталон": 01.02.2012-

30.09.2013 - начальник вiддiлу облiку та розрахункiв по заробiтнiй платi Управлiння бухгалтерського облiку 

та звiтностi; 01.10.2013-11.12.2014 - начальник вiддiлу облiку розрахункiв з фiзичними особами Управлiння 

бухгалтерського облiку та звiтностi; ПАТ "Страхова компанiя "ПРЕСТИЖ": 13.01.2015-20.03.2015 - 

головний бухгалтер; ПАТ "Страхова компанiя "ЮНIВЕС": 06.07.2015-09.10.2015 - заступник головного 

бухгалтера; ТОВ "К'юбi Технолоджi": 14.12.2015-29.03.2017 - заступник головного бухгалтера;  

ТОВ "Iнновейшн Девелопмент Хаб" 29.11.2018 - заступник головного бухгалтера; ТОВ "Трансхiмтрейд" 

(місцезнаходження м.Київ, вул.Голосіївська,7 корп 3) 

з 14.06.2017-29.11.2018 - бухгалтер; ТОВ "Трансхiмтрейд" (місцезнаходження м.Київ, вул.Голосіївська,7 

корп 3)з 30.11.2018 і дотепер - заступник головного бухгалтера. 

 

 

1) Посада Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Зворська Любов Федорiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1960 

5) Освіта** повна вища економiчна 

6) Стаж роботи (років)** 42 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

АТ (приватне) "СК "РIДНА" 

34809641 

головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

01.03.2011 безстроково 

9) Опис    Посадову особу призначено наказом по Товариству 01.03.2011 

Повноваження та обов'язки: органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової 

звiтностi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмір виплаченої винагороди в тому числі 

в натуральній формі, наданій таким особам емітентом - оплата відбувається згідно штатного розпису, 

виплата за 2018 р. склав 79,7 тис. грн., оплата в натуральній формі відсутня. 

Загальний стаж роботи - 42 р. 

Змiни у персональному складi посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: АТ (приватне) "СК "Рiдна": 

08.11.2010-28.02.2013 - головний бухгалтер; ПрАТ "СК "Ультра": 01.03.2011- дотепер - головний бухгалтер; 

ТДВ "СК "Українське промислове страхування": 05.05.2015-28.02.2017 - головний бухгалтер; ТОВ 

"Фiлософiя краси": 02.10.2015-дотепер - головний бухгалтер. 

Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах:  ТОВ "Фiлософiя краси" 

(місцезнаходження: м Київ, вул. Старокиївська, 26) - головний бухгалтер. 

 

 

 

1) Посада Голова правління 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Плотнiкова Ганна Федорiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1977 

5) Освіта** повна вища економiчна 

6) Стаж роботи (років)** 22 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ПрАТ "СК "Страховий капiтал України" 

33152597 

Перший заступник Голови Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

01.09.2016 безстроково 

9) Опис    Посадову особу призначено рішенням наглядової ради 01.09.2016р. на необмежений термін. 

Голова Правлiння має право: 



- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства в усiх 

державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх 

правоохоронних та контролюючих органах;  

- вчиняти вiд iменi Товариства правочини, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi 

контракти на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства на дату укладення Правочинiв, i здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї та 

з урахуванням обмежень, визначених Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової 

ради; 

- представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними 

особами як на територiї України, так i за її межами; 

- видавати вiд iменi Товариства довiреностi в межах своєї компетенцiї; 

- скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них, забезпечувати 

ведення протоколiв засiдань; 

- розподiляти обов'язки мiж Членами Правлiння; 

- розпоряджатися коштами та майном Товариства у вiдповiдностi до Статуту, рiшень Зборiв, Наглядової 

ради та рiшень Правлiння;  

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 

- пiдписувати договори, контракти, довiреностi та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про 

укладення (видання) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї 

вiдповiдно до цього Статуту; 

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, 

представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до 

чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 

- в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання 

всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;  

- встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного 

законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, 

визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; 

- пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними 

функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв 

Товариства; 

- пiдписувати Колективний договiр, змiни та доовнення до нього; 

- скликати позачерговi засiдання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засiданнях Наглядової 

ради Товариства з правом дорадчого голосу; 

- приймати участь в Загальних зборах акцiонерiв Товариства; 

- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

- заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за 

порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством; 

- розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту 

Товариства; 

- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймати рiшення про розмiщення грошових 

коштiв на вкладних, депозитних та iнших рахунках у банках, а також пiдписувати всi необхiднi для цього 

документи; 

- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi 

документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з 

усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi 

повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, 

укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або 

видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; 

- виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

- виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Розмір виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом - оплата 

відбувається згідно штатного розпису, виплата за 2018 р. склав 84,3 тис. грн., оплата в натуральній формі 

відсутня. 

Загальний стаж роботи - 22 рік. 

Змiни у персональному складi посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "СК "Страховий 

капiтал України" (ПрАТ "СК "Ультра"): 03.12.2012-12.02.2014 - Начальник управлiння страхування та 

перестрахування; 13.02.2014-31.08.2016 - Перший заступник Голови Правлiння; 01.09.2016-дотепер - Голова 

Правління. 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. 

 

1) Посада Начальник служби внутрiшнього аудиту 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Iщук Валентин Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  



4) Рік народження 1972 

5) Освіта** повна вища економiчна 

6) Стаж роботи (років)** 26 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Птахофабрика Поділля" 

34143431 

Провiдний аудитор служби внутрiшнього аудиту 

представництва ТОВ "Птахофабрика Подiлля" в мiстi Києвi 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

27.12.2016 безстроково 

9) Опис    Посадову особу призначено 27.12.2016 рішенням Наглядової ради Товариства. 

Повноваження та обов'язки  

- нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових 

актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв 

управлiння фiнансової установи; перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства; аналiз 

iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення 

повноважень посадовими особами Товариства; виконання iнших передбачених законами функцiй, 

пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Розмір виплаченої винагороди в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом - оплата 

відбувається згідно штатного розпису, виплата за 2018 р. склав 79,1 тис. грн., оплата в натуральній формі 

відсутня. 

Загальний стаж роботи - 26 р. 

Змiни у персональному складi посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Концерн "НIКО 

МЕНЕДЖМЕНТ": 07.11.2012-15.04.2013 - директор департаменту внутрiшнього контролю та закупiвель; 

16.04.2013-15.10.2014 - заступник генерального директора з економiчних питань; 16.10.2014-19.12.2014 - 

директор департаменту внутрiшнього контролю; ТОВ "Українська дистрибуцiйна компанiя": 22.12.2014-

01.04.2015 - керiвник вiддiлу внутрiшнього аудиту; ТДВ "Страхова компанiя "Iндiго": 07.04.2015-30.06.2015 - 

аудитор; ТОВ "Даймонд Сфiр Груп": 01.07.2015-31.10.2016 - провiдний аудитор департаменту контролю та 

внутрiшнього аудиту; ТОВ "Птахофабрика Подiлля": 01.11.2016-26.12.2016 - провiдний аудитор служби 

внутрiшнього аудиту представництва ТОВ "Птахофабрика Подiлля" в мiстi Києвi; ТОВ "Даймонд 

Iнвестмент Капiтал": 27.12.2016-дотепер - аудитор-контролер; ТОВ "Індепенденс Промоушн": 07.02.2018-

дотепер - директор; ТОВ "Моріон Трейд": 16.02.2018-дотепер - директор. 

Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах: ТОВ "Даймонд Iнвестмент Капiтал" 

(місцезнаходження: мiсто Київ, вул. М. Амосова, будинок 12, офiс 5-С) - аудитор-контролер; ТОВ 

"Індепенденс Промоушн" (місцезнаходження: м.Київ, вул. Московська, 15) - директор; ТОВ "Моріон 

Трейд" (місцезнаходження: м.Київ, вул. Московська, 15) - директор. 

 

 

 

1) Посада член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Мякенька Олена Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1979 

5) Освіта** повна вища економічна 

6) Стаж роботи (років)** 21 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Д.С.Груп" 

40709462 

Головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

26.04.2018 3 роки 

9) Опис    Посадову особу обрано рішенням загальних зборів 26.04.2018 р. строк на 3 роки. 

Член Наглядової ради має право:  

- брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх 

функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх 

пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради 

протягом трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння 

Товариства;  

- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;  

- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 

- отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової 

ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок 

дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 



- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової 

ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз 

зазначенням причини вiдсутностi; 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi 

яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї 

незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у 

письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння Товариства; 

- своєчасно надавати Загальним зборам Акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є 

незалежним директором. 

Змiни персональному складi посадових осіб відбуваються у разі необхідності уповновженим на те органом. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

За виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода не нараховується та не виплачується.   

Загальний стаж роботи - 21 р.  

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Камiа": 19.09.2008-31.10.2013 - заступник 

головного бухгалтера; ТОВ "Даймонд Сфiр Груп": 01.11.2013-22.11.2016 - головний бухгалтер; ТОВ "К'юбi 

Технолоджi": 16.03.2016-16.03.2017 - головний бухгалтер;  

ТОВ "Д.С. Груп" (мiсцезнаходження: 02121, м.Київ, вул. Харкiвське Шосе, будинок 175) : 23.11.2016-дотепер 

- головний бухгалтер;  

ТОВ "Агробiзнесконсалтинг" (мiсцезнаходженням.Київ, вул.Голосіївська,7 корп 3): 01.07.2011-дотепер - 

головний бухгалтер;  ТОВ "Укрпромконсалт" (мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Голосіївська,7 корп 3): 

02.09.2013-дотепер - головний бухгалтер;  ТОВ "Трансхiмтрейд" (мiсцезнаходження: м.Київ, 

вул.Голосіївська,7 корп 3):  14.06.2017-дотепер - головний бухгалтер 

.  

 

 

 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ESMANIA INVESTMENTS LIMITED 342228 КІПР 2540  дв Нікосія Василівка, 1  89.780000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

фiзичнi особи  10.220000000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

В звітному  періоді  Товариство здійснювало страхову діяльність згідно Статуту, вимог чинного законодавства та 

ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Товариством забезпечено належне ведення договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо страхових 

виплат, який дозволяє страховику дотримуватися вимог до достатності формування резервів збитків.  

Аналіз результатів діяльності Товариства  за 2018р. свідчить, що фінансовий стан Товариства   в звітному році був 

задовільним та є перспективи його подальшого безперебійного функціонування.  

 

  

 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

З урахуванням ризиків та викликів при здійсненні господарської діяльності, Товариство   має подальші 

перспективи розвитку.   

Керівництво компанії  постійно працює над розширенням спектру надаваємих послуг та їх якості.  

Пріоритетними напрямками діяльності Товариства на наступний 2019 рік є: 

- розвиток нових каналів продажу страхових продуктів; 

-  розширення продуктового ряду - вдосконалення існуючих та розробка нових страхових програм (страхових 

продуктів); 

- розробка та впровадження нових комплексних страхових продуктів шляхом поєднання декількох видів 

страхування в одному полісі; 

- поглиблення партнерських стосунків з вітчизняними страховими компаніями в галузі перестрахування з метою 

збільшення кількості операцій вхідного перестрахування. 

 

 

 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 

похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Деривативи та  правочини щодо похідних цінних паперів в 2018 році Товариством  не укладалися, операції 

хеджування  не проводилися. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

Керівництво Товариства регулярно оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на товари та послуги ,  їх 

вплив  на операційні та інвестиційні рішення, однак за сучасних умов господарювання оцінки Керівництва можуть 

значно відрізнятися від фактичного впливу змін цін на товари та на фінансовий стан Товариства. 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів 

(кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 

Загальними зборами акціонерів Товариства  кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, 

посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. 

 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

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

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

перелічених кодексів. Крім того, акції  Товариства  на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом 

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

наводяться. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені 

законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, 

визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не 

застосовується. 

 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 

якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 

корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство 

не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління 

інших підприємств, установ, організацій. 

 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 26.04.2018 

Кворум зборів 99.75 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та прийнятi по ним рiшення: 

I. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: Встановлення кiлькiсного складу i обрання Лiчильної комiсiї, визначення 

порядку пiдрахунку голосiв на Рiчних загальних зборах. 

ВИРIШИЛИ: 

1.1. Для пiдрахунку голосiв на Рiчних загальних зборах акцiонерiв, роз'яснення щодо порядку 

голосування, пiдрахунку голосiв обрати Лiчильну комiсiю в складi двох осiб.  

1.2. Обрати Лiчильну комiсiю для проведення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв в складi: Шеруат Юлiї 

Iванiвни (Голова лiчильної комiсiї) та Зворської Любовi Федорiвни (член лiчильної комiсiї). 

1.3. Пiдрахунок голосiв здiйснювати шляхом пiдрахунку Лiчильною комiсiєю голосiв акцiонерiв, що 

викладенi в бюлетенях для голосування. Пiдсумки голосування оголосити пiсля складення Лiчильною 

комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування. 

 

II. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння 

Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 2017 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

2.1. Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi за 

2017 рiк. 

 

III. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 

Товариства за 2017 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 

 

IV. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства 

за 2017 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

4.1. Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. 

 

V. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

5.1. Затвердити рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2017 рiк. 

 

VI. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2017 

рiк. 

ВИРIШИЛИ: 

6.1. Затвердити збиток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 

2017 рiк у розмiрi 833 329,21 грн. (вiсiмсот тридцять три тисячi триста двадцять дев'ять гривень 21 

копiйка). 

6.2. Не проводити розподiл прибутку у зв'язку з отриманням Товариством збитку за 2017 рiк у розмiрi 833 

329,21 грн. (вiсiмсот тридцять три тисячi триста двадцять дев'ять гривень 21 копiйка). 

6.3. Не здiйснювати нарахування та виплату рiчних дивiдендiв у зв'язку з отриманням Товариством збитку 

за 2017 рiк у розмiрi 833 329,21 грн. (вiсiмсот тридцять три тисячi триста двадцять дев'ять гривень 21 

копiйка). 

6.4. Не проводити вiдрахування в резервний фонд у зв'язку з отриманням Товариством збитку за 2017 рiк у 

розмiрi 833 329,21 грн. (вiсiмсот тридцять три тисячi триста двадцять дев'ять гривень 21 копiйка). 

 

VII. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ: Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення. 

ВИРIШИЛИ: 

7.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв та надати попередню згоду на 

вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, та якi можуть вчинятися 

Товариством протягом не бiльше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких є 

майно, роботи, послуги (в т.ч. надання/отримання позик (поворотних фiнансових допомог), гранична 

сукупна вартiсть яких не перевищує 8 500 000,00 грн. (вiсiм мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок), 

але за умови надання Наглядовою радою Товариства згоди на вчинення таких правочинiв до моменту їх 

вчинення. 

 

VIII. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: Схвалення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, якi були вчиненi Товариством протягом 2017 року. 

ВИРIШИЛИ: 

8.1. Схвалити наступнi значнi правочини та/або правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi 

були вчиненi Товариством протягом 2017 р.: 



- внесення 3 499 650,00 грн. до статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Профбудконсалт" у якостi додаткового внеску учасника; 

- придбання Товариством земельної дiлянки, кадастровий № 0520655300:02:011:0051 за 932 000,00 грн. у 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Птахофабрика Подiлля" (Договiр купiвлi-продажу земельної 

дiлянки вiд 22.12.2017 р.); 

- придбання Товариством земельної дiлянки, кадастровий № 0520655300:02:011:0052 за 932 000,00 грн. у 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Птахофабрика Подiлля" (Договiр купiвлi-продажу земельної 

дiлянки вiд 22.12.2017 р.); 

- придбання Товариством земельної дiлянки, кадастровий № 0520655300:02:011:0053 за 932 000,00 грн. у 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Птахофабрика Подiлля" (Договiр купiвлi-продажу земельної 

дiлянки вiд 22.12.2017 р.). 

 

IX. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ: Схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi 

були вчиненi Товариством протягом 2017 року. 

ВИРIШИЛИ: 

9.1. Схвалити наступнi правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, якi були вчиненi Товариством 

протягом 2017 р.: 

- Договiр безповоротної фiнансової допомоги вiд 20.11.2017 р. мiж Компанiєю "ЕСМАНIА 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (Надавач) та Приватним акцiонерним товариством "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"УЛЬТРА" (Отримувач), згiдно умов якого Надавач зобов'язався надати Отримувачу безповоротну 

фiнансову допомогу в загальному розмiрi 130 000,00 доларiв США (сто тридцять тисяч доларiв США 00 

центiв). 

- Договiр безповоротної фiнансової допомоги вiд 29.11.2017 р. мiж Компанiєю "ЕСМАНIА 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД" (Надавач) та Приватним акцiонерним товариством "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"УЛЬТРА" (Отримувач), згiдно умов якого Надавач зобов'язався надати Отримувачу безповоротну 

фiнансову допомогу в загальному розмiрi 100 000,00 доларiв США (сто тисяч доларiв США 00 центiв). 

 

X. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ: Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй 

редакцiї. 

Рiшення не прийняте. 

 

XI. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

11.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Пухляк Олени Анатолiївни з 26 квiтня 

2018 року. 

11.2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Матiюк Людмили Анатолiївни з 26 

квiтня 2018 року. 

 

XII. ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

12.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства - Пухляк Олену Анатолiївну. 

12.2. Обрати на посаду Члена Наглядової ради Товариства - Мякеньку Олену Миколаївну. 

 

XIII. ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру винагороди 

членам Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 

членами Наглядової ради. 

ВИРIШИЛИ: 

13.1. Не укладати цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової 

ради Товариства. 

13.2. Встановити, що виконання обов'язкiв членами Наглядової ради Товариства буде здiйснюватись на 

безоплатнiй основi. 

 

XIV. ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: Припинення повноважень Ревiзора Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

14.1. Припинити повноваження Ревiзора Товариства Гордiєнко Оксани Юрiївни з 26 квiтня 2018 року. 

 

XV. ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: Обрання Ревiзора Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

15.1. Обрати Ревiзором Товариства Сабiтову Тетяну Анатолiївну. 

 

XVI. ПО ШIСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: Визначення строку, на який обирається Ревiзор Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 

16.1. Ревiзора Товариства обрати на строк 3 (три) роки. 

 

XVII. ПО СIМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: Припинення повноважень Лiчильної комiсiї. 

ВИРIШИЛИ: 

17.1. Припинити повноваження Лiчильної комiсiї, призначеної для здiйснення пiдрахунку голосiв 

акцiонерiв за результатами голосування по питаннях порядку денного Рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 



Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "УЛЬТРА" 26 квiтня 2018 року у наступному 

складi: 

- Голова лiчильної комiсiї - Шеруат Юлiя Iванiвна; 

- член лiчильної комiсiї - Зворська Любов Федорiвна. 

 

Пропозицiї до перелiку питань порядкуакцiонерами та їх представниками не надавались. порядок денний 

та пректи рiшень бiло затверджено наглядовою радою Товариства. 

 

 

 

 

 



 

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 перелік є вичерпним 

 

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

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   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 перелік є вичерпним 

 

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 перелік є вичерпним 

 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X   

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

акціонери вимогу не надавали 

Інше (зазначити) перелік є вичерпним 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : всі збори, що 

скликались, проведено 

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

всі збори, що скликались, проведено 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 2 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

З питань аудиту   X 

З питань призначень                       X 

З винагород   X 

Інші (запишіть)                                         комітети не створювались 

 

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

самооцінка не проводилась 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
комітети не створювались 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

Так* Ні* 

Пухляк Олена Анатоліївна  Голова Наглядової ради   X 

Мякенька Олена Миколаївна член Наглядової ради  X 

 

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)                                                                           перелік є вичерпним 

 

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)                                                                           перелік є вичерпним 

 

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

  

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                                      перелік є вичерпним 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Виконавчим органом управління Товариства, що здійснює 

управління його поточною діяльністю, є Правління.  

Склад Правління: 

- Голова Правління Плотнікова Ганна Федорівна; 

- Перший заступник Голови Правління  Майоренко Олег Олегович. 

У 2018 р. відбулася зміна складу Правління :11.01.2018р. було 

звільнено з посади першого заступника Голови Правління 

Майоренка Олега Олеговича.    

 

Голова Правлiння має право: 

- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, 

в тому числi представляти iнтереси 

Товариства в усiх державних установах, 

пiдприємствах всiх форм власностi та 

громадських органiзацiях, в усiх 

правоохоронних та контролюючих органах;  

- вчиняти вiд iменi Товариства правочини, 

пiдписувати будь-якi договори та 

зовнiшньоекономiчнi контракти на суму, 

що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства на дату 

укладення Правочинiв, i здiйснювати iншi 

юридичнi дiї в межах компетенцiї та з 

урахуванням обмежень, визначених 

Статутом Товариства, рiшеннями Загальних 

зборiв та Наглядової ради; 

- представляти Товариство у вiдносинах з 

iншими суб'єктами господарської 

дiяльностi та фiзичними особами як на 

територiї України, так i за її межами; 

- видавати вiд iменi Товариства довiреностi 

в межах своєї компетенцiї; 

- скликати засiдання Правлiння, визначати 

їхнiй порядок денний та головувати на них, 

забезпечувати ведення протоколiв засiдань; 

- розподiляти обов'язки мiж Членами 

Правлiння; 

- розпоряджатися коштами та майном 

Товариства у вiдповiдностi до Статуту, 

рiшень Зборiв, Наглядової ради та рiшень 

Правлiння;  

- вiдкривати рахунки у банкiвських 

установах; 

- пiдписувати договори, контракти, 

довiреностi та iншi документи вiд iменi 

Товариства, рiшення про укладення 

(видання) яких прийнято уповноваженим 

органом Товариства в межах його 

компетенцiї вiдповiдно до цього Статуту; 

- наймати та звiльняти працiвникiв 

Товариства, в тому числi директорiв та 

головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, 

вживати до них заходи заохочення та 

накладати дисциплiнарнi стягнення 

вiдповiдно до чинного законодавства 

України, Статуту та внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

- в межах своєї компетенцiї видавати 

накази, розпорядження i давати вказiвки, 

обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, 

представництва та вiддiлення;  

- встановлювати форми, системи та порядок 

оплати працi працiвникiв Товариства згiдно 

вимог чинного законодавства, 

затверджувати штатний розклад Товариства 

та штатнi розклади фiлiй, представництв, 

визначати розмiри посадових окладiв всiх 

працiвникiв Товариства; 

- пiдписувати вiд iменi Товариства 

договори з Головою та членами Наглядової 

ради щодо виконання ними функцiй голови 

(члена) Наглядової ради Товариства на 



умовах, затверджених рiшенням Загальних 

зборiв Товариства; 

- пiдписувати Колективний договiр, змiни 

та доовнення до нього; 

- скликати позачерговi засiдання 

Наглядової ради Товариства, приймати 

участь в засiданнях Наглядової ради 

Товариства з правом дорадчого голосу; 

- приймати участь в Загальних зборах 

акцiонерiв Товариства; 

- затверджувати посадовi iнструкцiї 

працiвникiв Товариства; 

- заохочувати працiвникiв Товариства за 

результатами їх трудової дiяльностi та 

накладати стягнення за порушення у 

вiдповiдностi з чинним законодавством; 

- розпоряджатися майном та коштами 

Товариства вiдповiдно до чинного 

законодавства та Статуту Товариства; 

- з урахуванням обмежень, встановлених 

цим Статутом, приймати рiшення про 

розмiщення грошових коштiв на вкладних, 

депозитних та iнших рахунках у банках, а 

також пiдписувати всi необхiднi для цього 

документи; 

- вживати заходи по досудовому 

врегулюванню спорiв, пiдписувати позови 

та скарги, пiдписувати всi документи, що 

стосуються судових розглядiв позовiв та 

скарг, представляти iнтереси Товариства в 

судах з усiма правами, наданими законом 

позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в 

судовому процесi, в тому числi повнiстю 

або частково вiдмовлятися вiд позовних 

вимог, визнавати позов, змiнювати предмет 

позову, укладати мирову угоду, 

оскаржувати рiшення суду, подавати 

виконавчий документ до стягнення або 

видавати довiренiсть на вчинення 

вiдповiдних дiй iншiй особi; 

- виносити у встановленому порядку на 

розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв 

Товариства питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства; 

- виконувати iншi функцiї, необхiднi для 

забезпечення поточної дiяльностi 

Товариства. 

Опис надана інформація є вичерпною 

 



Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 

надана інформація є вичерпною 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 

 

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

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  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 Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Так Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Ні Ні Ні 

 

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

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         перелік є вичерпним 



 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

cторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 

 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 незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів     X   

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (зазначити)                                         перелік є вичерпним 

 

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)                                         перелік є вичерпним 

 



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

акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 ESMANIA INVESTMENTS LIMITED HE 342228 89.78 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 

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

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

  
 

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента встановлюється Статутом Товариства, Законом 

України "Про акціонерні товариства", КЗпП  України 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 

Голова Правлiння має право: 

- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства в усiх державних 

установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та 

контролюючих органах;  

- вчиняти вiд iменi Товариства правочини, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти на 

суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на 

дату укладення Правочинiв, i здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї та з урахуванням обмежень, 

визначених Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 

- представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на 

територiї України, так i за її межами; 

- видавати вiд iменi Товариства довiреностi в межах своєї компетенцiї; 

- скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення 

протоколiв засiдань; 

- розподiляти обов'язки мiж Членами Правлiння; 

- розпоряджатися коштами та майном Товариства у вiдповiдностi до Статуту, рiшень Зборiв, Наглядової ради та 

рiшень Правлiння;  

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 

- пiдписувати договори, контракти, довiреностi та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення 

(видання) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до цього 

Статуту; 

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, 

представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного 

законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 

- в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;  

- встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного 

законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати 

розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; 

- пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй 

голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв Товариства; 

- пiдписувати Колективний договiр, змiни та доовнення до нього; 

- скликати позачерговi засiдання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засiданнях Наглядової ради 

Товариства з правом дорадчого голосу; 

- приймати участь в Загальних зборах акцiонерiв Товариства; 

- затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

- заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення 

у вiдповiдностi з чинним законодавством; 

- розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства; 

- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймати рiшення про розмiщення грошових коштiв на 

вкладних, депозитних та iнших рахунках у банках, а також пiдписувати всi необхiднi для цього документи; 

- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, 

що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, 

наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково 

вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, 

оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення 

вiдповiдних дiй iншiй особi; 

- виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв Товариства питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства; 

- виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. 

 

Наглядова рада. 

Голова Наглядової ради має право: 

- органiзовувати роботу Наглядової ради;  

- органiзовувати та скликати черговi/позачерговi засiдання Наглядової ради i головує на них; 

- скликати позачерговi засiдання Наглядової ради за своєю iнiцiативою або за клопотанням членiв Наглядової ради 

та (або) Правлiння Товариства; 

- за пропозицiєю Наглядової ради надавати згоду на укладення вiд iменi Товариства контракту з членами 

Правлiння Товариства;  

- затверджувати та пiдписувати рiшення Наглядової ради, визначати порядок набрання ними чинностi та 

передавати їх до виконання вiдповiдним органам Товариства або повертати рiшення Наглядової ради зi своїми 

пропозицiями до Наглядової ради для повторного чи iншого розгляду; 

- в перiод мiж засiданнями Наглядової ради тимчасово припиняти повноваження та усувати вiд виконання 

обов'язкiв будь-якого члена Наглядової ради, Голову Правлiння Товариства, а також iнших працiвникiв. При 

цьому, у випадку тимчасового припинення повноважень та усунення вiд виконання обов'язкiв члена Наглядової 

ради, такий член Наглядової ради не має право брати жодним чином участь у роботi Наглядової ради, а 



голосування пiд час прийняття рiшень Наглядовою радою буде здiйснюватися без урахування голосу члена 

Наглядової ради, повноваження якого були тимчасово припиненi; 

- розподiляти обов'язки та сферу службової вiдповiдальностi серед членiв Наглядової ради, делегувати 

повноваження щодо застосування дисциплiнарних стягнень заступнику Голови Наглядової ради; 

- в межах своєї компетенцiї видавати розпорядження, приписи та приймати рiшення, що обов'язковi для виконання 

членами Наглядової ради, Головою Правлiння, членами Правлiння, а також iншими працiвниками; 

- застосовувати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до Статуту, Положення про Наглядову раду, локальних 

нормативних актiв Товариства та законодавства України; 

- приймати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. 

Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств 

Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днiв з 

дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства; 

- отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. 

Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

- здiйснювати iншi повноваження та функцiї вiдповiдно до Статуту, Положення про Наглядову раду, локальних 

нормативних актiв Товариства та законодавства України. 

Голова Наглядової ради зобов'язаний:  

- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти 

добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були 

б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми 

документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. 

Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням 

причини вiдсутностi; 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У 

разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Товариства; 

- своєчасно надавати Загальним зборам Акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства; 

- органiзовувати роботу Наглядової ради, скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них, здiйснювати 

iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. 

 

Член Наглядової ради має право:  

- брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;  

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. 

Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств 

Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днiв з 

дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства;  

- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;  

- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 

- отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. 

Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти 

добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були 

б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми 

документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. 

Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням 

причини вiдсутностi; 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження 

iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, 

а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У 

разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 днiв повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Товариства; 



- своєчасно надавати Загальним зборам Акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Товариства. 



Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

  
 

Інфомація щодо аудитора: 

Товариство з обмеженою відповідальністю " ААН СЕЙЯ КІРШ АУДИТ" 

код ЄДРПОУ - 24263164; 

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської 

палати України 26 січня 2001 р. за № 98, строк дії: 26.01.2001 р. -  26.11.2020 р., Свідоцтва  про включення до 

реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити  аудиторські  перевірки фінансових установ № 

0015, строком дії: 21.05.2013р. - 26.11.2020р., виданого Національною  комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

місцезнаходження: 01033,  м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс: (044) 289-53-80, (044) 289-55-64. 

 

Думка із застереженням. Висновок по корпоративному звіту : 

Корпоративне управління в Товаристві здійснюється згідно вимог чинного законодавства, в тому числі, законів 

"Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг" та інших. Звіт про корпоративне управління є складовою річного звіту 

емітента, який щорічно надається Товариством до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України № 39 від 03.02.2004 року "Про затвердження Порядку складання звітних даних 

страховиків"(нова редакція, затверджена Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 1521 від 04.09.2018р.) 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

ЕСМАНIА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД HE 342228 КІПР 2540   Нiкосiя Далi, Васiлiка, 1 8978 89.78 8978 0 

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

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 8978 89.78 8978 0 

 



X. Структура капіталу 

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

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 10000 1000 

Кожною простою акцією 

акціонерного товариства її власнику 

- акціонеру надається однакова 

сукупність прав, включаючи права 

на: 

1) участь в управлінні акціонерним 

товариством; 

2) отримання дивідендів; 

3) отримання у разі ліквідації 

товариства частини його майна або 

вартості частини майна товариства; 

{Пункт 3 частини першої статті 25 із 

змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2994-VI від 03.02.2011} 

4) отримання інформації про 

господарську діяльність 

акціонерного товариства. 

Акціонери можуть також мати інші 

права, встановлені законом. 

 

Акціонери зобов'язані: 

дотримуватися статуту, інших 

внутрішніх документів акціонерного 

товариства; 

виконувати рішення загальних 

зборів, інших органів товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед 

товариством, у тому числі пов'язані з 

майновою участю; 

оплачувати акції у розмірі, в порядку 

та засобами, що передбачені 

статутом акціонерного товариства; 

не розголошувати комерційну 

Публічна пропозиція відсутня. Акції на 

фондовій біржі не торгуються 



таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність 

товариства. 

{Абзац сьомий частини першої 

статті 29 виключено на підставі 

Закону № 1984-VIII від 23.03.2017} 

Акціонери можуть також мати інші 

обов'язки, встановлені законом. 

 

Примітки надана інформація є вичерпною 

 



XI. 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 

15.02.2011 104/1/11 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000160337 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
1000.00 10000 10000000.00 

100.000000000

000 

Опис 
Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делістингу цiнних паперiв Товариства на фондових ринках не 

було. Додаткових емісій, дострокових погашень не було. 

 



   XIII. 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 2842.000 2868.000 0.000 0.000 2842.000 2868.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 18.000 28.000 0.000 0.000 18.000 28.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 2824.000 2840.000 0.000 0.000 2824.000 2840.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого 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 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 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 

Усього 2842.000 2868.000 0.000 0.000 2842.000 2868.000 

 

Пояснення :  Власні основні засоби виробничого призначення складаються із :  

оргтехніки (комп'ютери, ноутбуки), строк експлуатації - 5 років, сума нарахованого 

зносу - 31 тис. грн.; земельних ділянок, придбаних в 4-му кварталі 2017р та у 2018 

р., амортизація не нараховується 

Первісна вартість основних засобів - 2899 тис. грн., залишкова - 2868 тис. грн., 

знос 31 тис. грн. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 10418 10569 

Статутний капітал (тис.грн.) 10000 10000 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 10000 10000 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) 

товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 

перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(10418.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(10000.000 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 та забезпечення 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 22.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 138.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 160.00 Х Х 

Опис Податковi зобов"язання - зобов"язання по податку на прибуток за 2018 рiк. 

В складi iнших зобов"язань вiдображенi Страховi резерви, поточнi забезпечення (резерв вiдпусток) 

 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-00 

Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 

Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-

Консультант-Юрист" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

35531560 

Місцезнаходження 01033 УКРАЇНА дв м. Київ вул. Липинського, 10 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

4082 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

13.12.2017 

Міжміський код та телефон 044 2286256 

Факс 044 2286256 

Вид діяльності аудиторська діяльність 

Опис Відомості про аудиторську фірму внесені до таких розділів Реєстру 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 

"Суб'єкти аудиторської діяльності"  

"Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності" 

"Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" 



 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ТОВ "ААН СЕЙЯ КІРШ АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

24263164 

Місцезнаходження 01033 УКРАЇНА дв м. Київ вул. Гайдара, буд. 27, офіс5 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

1525 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044 289 53 80 

Факс 044 289 53 80 

Вид діяльності аудиторська діяльність 

Опис послуги здійснено у відповідності до учов договору. 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Ультра" 

за ЄДРПОУ 33152597 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників  5   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 03039 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Голосiївська, 7 корпус 3, 

т.(044)525-49-48 

 

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 2018 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 410 399 

первісна вартість 1001 438 442 

накопичена амортизація 1002 28 43 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 

Основні засоби 1010 2842 2868 

первісна вартість 1011 2865 2899 

знос 1012 23 31 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 3552 -- 

інші фінансові інвестиції 1035 1 1 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 6805 3268 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 25 -- 

Виробничі запаси 1101 25 -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1023 -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 -- -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 29 39 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 193 284 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10183 6943 

Рахунки в банках 1167 10183 6943 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 579 44 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 18 -- 

резервах незароблених премій 1183 561 44 

Інші оборотні активи 1190 -- -- 



Усього за розділом II 1195 12032 7310 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 -- -- 

Баланс 1300 18837 10578 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 10000 10000 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 -- -- 

Резервний капітал 1415 103 103 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 466 315 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 10569 10418 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Страхові резерви 1530 1400 81 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 38 -- 

резерв незароблених премій 1533 1362 81 

Усього за розділом II 1595 1400 81 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 -- -- 

розрахунками з бюджетом 1620 88 22 

у тому числі з податку на прибуток 1621 88 12 

розрахунками зі страхування 1625 -- -- 

розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 
1650 405 8 

Поточні забезпечення 1660 56 37 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 6319 12 

Усього за розділом IІІ 1695 6868 79 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 18837 10578 

 

 
нерозподілений прибуток зменшено на суму збитку, отриманному за 2018 р. 

 

 

Голова правління ________________ Плотнікова Ганна Федорівна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Зворська Любов Федорівна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Ультра" 

за ЄДРПОУ 33152597 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 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 978 2002 

Премії підписані, валова сума 2011 407 2952 

Премії, передані у перестрахування 2012 (193) (1144) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -1281 -376 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -517 -182 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (3) (1) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 586 493 

Валовий:   

     прибуток  
2090 389 1508 

     збиток  2095 (--) (--) 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 20 16 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 38 117 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -18 -101 

Інші операційні доходи  2120 1046 7330 

Адміністративні витрати  2130 (1478) (1740) 

Витрати на збут 2150 (--) (--) 

Інші операційні витрати  2180 (65) (10) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- 7104 

     збиток   2195 (88) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 3501 51 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (3552) (7900) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (139) (745) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -12 -88 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- -- 

     збиток  2355 (151) (833) 

 

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 -151 -833 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 -- -- 

Витрати на оплату праці 2505 321 541 

Відрахування на соціальні заходи 2510 68 117 

Амортизація 2515 23 27 

Інші операційні витрати 2520 1720 1560 

Разом 2550 2132 2245 

 

 

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 10000 10000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 10000 10000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 ( 15.10000000) ( 83.30000000) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 ( 15.10000000) ( 83.30000000) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
за 2018 р. Товариством отримано збиток у сумі 151 тис грн 

 

 

Голова правління ________________ Плотнікова Ганна Федорівна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Зворська Любов Федорівна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Ультра" 

за ЄДРПОУ 33152597 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 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 1 2 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 19 6 

Надходження від страхових премій 3050 1587 3562 

Інші надходження 3095 837 7263 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (947) (1057) 

Праці 3105 (270) (440) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (73) (117) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (268) (250) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (88) (146) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (180) (104) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 (1357) (1978) 

Інші витрачання 3190 (--) (--) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -471 6991 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 3501 -- 

необоротних активів 3205 -- 9 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (3501) (--) 

необоротних активів 3260 (2800) (55) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2800 -46 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3271 6945 

Залишок коштів на початок року 3405 10183 3205 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 31 33 

Залишок коштів на кінець року 3415 6943 10183 

 



залишок коштiв на кiнець 2018 р. - 6943 тис грн 

 

 

Голова правління ________________ Плотнiкова Ганна Федорiвна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Зворська Любов Федорiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Ультра" 

за ЄДРПОУ 33152597 

 

Звіт про власний капітал 

за 2018 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 10000 -- -- 103 466 -- -- 10569 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 10000 -- -- 103 466 -- -- 10569 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -151 -- -- -151 

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 -- -- -- -- -151 -- -- -151 

Залишок на кінець року 4300 10000 -- -- 103 315 -- -- 10418 

 
за рахунок збитку, отриманному за 2018 р., зменшено нерзподiлений прибуток 

 

 

Голова правління ________________ Плотнiкова Ганна Федорiвна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Зворська Любов Федорiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ 

до фiнансової звiтностi за 2018 рiк 

ПрАТ "СК "УЛЬТРА" 

1. Загальна iнформацiя 

Iнформацiя про пiдприємство: 

     Повне найменування : Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"УЛЬТРА". 

     Скорочена назва пiдприємства : ПрАТ " СК "УЛЬТРА" 

     Попереднє найменування: Приватне акцiонерне  товариство "Страхова компанiя 

"Страховий капiтал України". Змiна найменування здiйснена згiдно рiшення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства " 

Страхова компанiя "Страховий капiтал України" (Протокол № 2 вiд 30.06.2017р.).  

    Мiсцезнаходження - 03039, м.Київ, вул.Голосiївська, 7 корпус 3 

    Код ЄДРПОУ: 33152597    

    Органiзацiйно - правова форма: акцiонерне товариство. 

    Країна реєстрацiї - Україна. 

    Юридична адреса -03039, м.Київ, вул.Голосiївська, 7 корпус 3 

    Дата державної реєстрацiї:   29 грудня 2004 року  

    Дата внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу в Єдиний державний реєстр 

юридичних  

    осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 04.07.2017р.        

    Свiдоцтво Держфiнпослуг про реєстрацiю фiнансової установи:  № 11101443 

     Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi__ http://ultra-insure.com.ua/ __ 

     Адреса електронної пошти _ info@ultra-insure.com.ua _ 

Основний вид дiяльностi за КВЕД : 65.12  - iншi види страхування, крiм страхування 

життя. 

ПрАТ "СК "УЛЬТРА"  станом на 31.12.2018 року має наступнi лiцензiї: 

Страхування вiд нещасних випадкiв 569605 01.03.2011 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 569602 01.03.2011 

Страхування залiзничного транспорту 190506 15.01.2013 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 569604 01.03.2011 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) 190505 15.01.2013 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 569598 01.03.2011 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 569599 01.03.2011 

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 569601 01.03.2011 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена 

пунктами 12 - 14 цiєї статтi) 569606 01.03.2011 

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 

кредиту) 569600 01.03.2011 

Страхування фiнансових ризикiв 569607 01.03.2011 

Страхування медичних витрат 569603 01.03.2011 

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 190504 15.01.2013 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 190503

 15.01.2013 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї Без номера 22.03.2016 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) Без номера 22.03.2016 

Страхування здоров'я на випадок хвороби Без номера 22.03.2016 

 

        Основний вид дiяльностi згiдно Статуту: проведення страхування, 

перестрахування та здiйснення фiнансової дiяльностi, пов'язаної iз формуванням,  

розмiщення страхових резервiв та їх управлiнням. 

        Товариство займається проведенням всiх видiв обов'язкового та 

добровiльного страхування та перестрахування згiдно з чинним законодавством 

України, на якi воно отримало лiцензiї. 

        Iнвестицiйною дiяльнiстю товариства є вкладення в акцiї та iншi цiннi 

папери( у тому числi державнi цiннi папери, цiннi папери банкiв, пiдприємств та 

органiзацiй) , придбання паїв господарських товариств, будинкiв, споруд, 

обладнання, земельних дiлянок. Фiнансовою дiяльнiстю є випуск у встановленому 

порядку власних цiнних паперiв ( акцiй, облiгацiй), тощо. 

        Товариство може надавати послуги для iнших страховикiв на пiдставi 

укладених цивiльно-правових угод, надавати послуги ( виконувати роботи), якщо це 

безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi 

операцiї для забезпечення власних господарських потреб Товариства.  



 

        Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує 

демонструвати особливостi, характернi для перехiдної економiки.  

         Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв 

економiчного зростання у свiтовiй економiцi. Податкове, валютне та митне 

законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто змiнюється. 

          Страховi компанiї в 2018 роцi застосовували ставку податку на прибуток, 

визначений за правилами бухгалтерського облiку вiдповiдно до НПБО або МСФЗ, в 

розмiрi 18%  та  вiд одержаного доходу вiд страхування та спiвстрахування, 

визначеного згiдно з пiдпунктом 141.1.2 пункту 141.1 статтi 141 роздiлу III -  у 

розмiрi 3% .  

           Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд 

ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, 

а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. 

            Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на 

страховий сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi 

такого) вони можуть надати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво 

впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної 

дiяльностi та розвитку Товариства. 

 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 

 

2.1.  Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 

          Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального 

призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, 

фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення 

iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних 

рiшень.  

          Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО), в редакцiї чиннiй на 1 сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-

сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

          Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких 

застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених 

РМСБО, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй 

звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

        При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами 

нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не 

протирiчать вимогам МСФЗ. 

2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 

         В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв 

України, оприлюднено стандарт МСФЗ 16 "Оренда", який набуває чинностi 01 сiчня 

2019 року. 

        За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 16 "Оренда" до дати набуття 

чинностi не застосовується. 

 

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення. 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна 

валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

 

 

2.4.  Припущення про безперервнiсть дiяльностi  

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi 

дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань 

вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає 

коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не 

могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно 

до принципiв безперервностi дiяльностi. 

 

 

2.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

   Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Товариства, є перiод з 

01.01.2018 року по 31.12.2018 року. 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi Товариства. 

Фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансове положення Товариства  на 31 

грудня 2018 року, результати її господарської дiяльностi i потоки грошових коштiв 

за 2018 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  



Керiвництво пiдтверджує, що вiдповiдна облiкова полiтика була послiдовно 

застосована. В ходi пiдготовки фiнансової звiтностi були зробленi справедливi 

думки i оцiнки. Керiвництво також пiдтверджує, що фiнансова звiтнiсть була 

пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi.  

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку належним 

чином, за вживання розумних заходiв для захисту активiв Товариства, а також за 

запобiгання i виявлення шахрайства i iнших порушень. Воно також несе 

вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Товариства   вiдповiдно до законодавства України. 

2.6. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

   Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску  Наглядовою радою 

Товариства 22 лютого 2019 р. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права 

вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

 

3.Стислий виклад принципiв облiкової полiтики 

 

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

     Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та 

справедливої вартостi або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових 

iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", а також iнвестицiйної 

нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 

"Iнвестицiйна нерухомiсть". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з 

використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки 

за справедливою вартiстю". Такi методи оцiнки включають використання справедливої 

вартостi як цiни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу 

зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема, 

використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого 

аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або 

iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть 

фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї 

про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 

 

 3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 

 

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 

       Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та 

практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової 

звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу 

скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю 

про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не 

слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

        Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом 

вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та 

помилки" та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

        Хоча ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ заснована на всiй наявнiй у 

керiвництва iнформацiї по очiкуваних стандартах i тлумаченнях, а також по поточних 

фактах i обставинах, в подальшому ситуацiя може змiнитися. Так, Рада з Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi може видати новi або внести змiни в iснуючi 

стандарти або тлумачення.  

        Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку з урахуванням чинного законодавства України, 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", Статуту 

Компанiї, Облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних документiв 

Товариства. 

 

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

         Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для 

подiбних операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не 

дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути 

доречними.      

         З  01 сiчня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв 

з клiєнтами". Товариство отримує основний дохiд вiд страхової дiяльностi.  

Застосування МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" на вiдображення результатiв 

дiяльностi не мало суттєвого впливу. 

         Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти" з 1 сiчня 2018 року, зокрема, новi вимоги до класифiкацiї 

фiнансових активiв i зобов'язань. . 

         З 1 сiчня 2018 року МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" має нову редакцiю, яка 

серед iншого передбачає змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових 

iнструментiв. Враховуючи класифiкацiю фiнансових активiв, що використовується 

Товариством, розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовується до фiнансових 



активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю.         Iнформацiя про облiковi 

полiтики щодо очiкуваних кредитних збиткiв наведена у пiдпунктi 3.2.5. 

    

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 

           Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають 

вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". 

          Фiнансова звiтнiсть складається з: 

" Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2018, 

" звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)  за 2018 рiк;  

" звiту про рух грошових коштiв за 2018 рiк;  

" звiту про власний капiтал за 2018 рiк; 

" примiток до фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 

 

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

       Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, 

визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї 

витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують 

вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або 

адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат є 

корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в  

цих Примiтках. 

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових 

коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається 

iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. 

Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на 

пiдставi облiкових записiв Товариства. 

3.2.5. Основнi принципи облiкової полiтики 

Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової 

iнформацiї спецiального призначення, наведенi нижче. Цi принципи облiкової 

полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтних перiодiв. 

 

     Фiнансовi iнструменти.  Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове 

зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i тiльки коли воно стає стороною 

контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або 

продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 

розрахунку. 

        За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання 

подiляються на поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та 

довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   

       Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому 

або за амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох 

таких чинникiв:  

а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та  

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

       Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку; 

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

       Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку. 

       Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 

Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю . 

       При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  

а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-

яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 

       Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн 

придбавається з метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови 

фiнансового активу генерують  грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми 

та процентiв на непогашену частку основної суми.  

        Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за 

фiнансовим активом, який облiковується за амортизованою вартiстю. 

        Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв 

розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та 

коштiв на поточних рахунках у банках. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi 

вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний 



ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових 

коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж 

три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися 

в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 

цих Примiток. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям 

визнання активами. 

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, 

здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку 

України (НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках 

(наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової 

адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У 

випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi 

ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх 

вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.До фiнансових 

активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 

облiгацiї, депозити, дебiторську заборгованiсть. Пiсля первiсного визнання 

Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного 

вiдсотка. 

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну 

чи кiлька ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу 

для фiнансових iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, 

включаючи кредитну якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка 

вiдсотка за контрактом є фiксованою, а також залишок строку до погашення основної 

суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.  

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим 

iнструментом у розмiрi, що дорiвнює: 

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну 

дату не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо 

кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного 

визнання. 

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж 

договiрними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за 

договором; i грошовими потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за 

фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При 

виконаннi такої оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв 

використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом 

очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для виконання такої оцiнки 

Товариство порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим 

iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим 

iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому об'рунтовано 

необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або 

зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного 

визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було 

з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на 

звiтну дату. 

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але 

не є придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство 

оцiнює очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу 

та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за 

первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування 

визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 

Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до 

дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення 

таких депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних 

фiнансових iнвестицiй. 

Товариство вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель розрахунку збитку 

вiд знецiнення фiнансового активу: 



- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень 

рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний", що 

присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру 

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв 

збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi 

вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - 1% 

вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%); 

- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом 

(спекулятивний рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi 

внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату 

розмiщення коштiв резерв збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми 

вкладу в залежностi в розмiру ризикiв. 

Дебiторська заборгованiсть та передплата. Безумовна дебiторська заборгованiсть 

визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною договору та, внаслiдок 

цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти.  

 Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою 

вартiстю. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається 

за амортизованою вартiстю.  

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство 

оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та iнвестицiйнi 

сертифiкати. 

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за 

бiржовим курсом органiзатора торгiвлi. 

Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку 

вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для 

цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для 

нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство 

зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за 

вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок. 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, 

якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу 

вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи 

використання закритих вхiдних даних. 

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд 

справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв 

оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi 

емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою 

дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку. 

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв 

емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, 

визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних 

паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх 

дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

Зобов'язання. Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли 

Товариство стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне 

зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз 

нижченаведених ознак: 

o Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання 

пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

o Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення 

зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям 

визнання зобов'язань.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство 

оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 Згортання фiнансових активiв та зобов'язань.Фiнансовi активи та зобов'язання 

згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у 

балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати 

зобов'язання одночасно. 

Основнi засоби. Основнi засоби Компанiї враховуються по об'єктах. Об'єкти, що 

складаються з декiлькох компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї 

чи тих, що приносять вигоду товариству рiзними способами (що у свою чергу вимагає 

застосування по вiдношенню до них рiзних норм i методiв амортизацiї), враховувати 



окремо. Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв 

списуються на витрати перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i 

вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з 

компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання 

матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi 

складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) 

старого компонента. У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати 

основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО 36 "Зменшення 

корисностi активiв". 

Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як 

рiзниця мiж сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату 

вибуття вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних 

доходах або витратах). 

Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується 

лiнiйним методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi 

протягом строку їх експлуатацiї за такими нормами: 

 Строки експлуатацiї,     рокiв 

Машини та обладнання 3-5 

Транспортнi засоби 5 

Меблi 3-5 

Iншi основнi засоби 3-5 

 

Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив 

при його вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за 

вирахуванням витрат на його вибуття. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї 

активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного 

перiоду. 

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Товариства включають капiталiзоване 

комп'ютерне програмне забезпечення та лiцензiї  на здiйснення страхової 

дiяльностi.. Нематерiальнi активи облiковуються за їхньою вартiстю придбання. 

Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються та амортизуються за 

лiнiйним методом протягом розрахункового строку служби активiв. Розрахунковий 

строк служби для програмного забезпечення встановлено 5 рокiв. Лiцензiї на 

здiйснення страхової дiяльностi з необмеженим термiном дiї не амортизуються i 

щорiчно переглядаються на наявнiсть ознак невизначеностi строку їх використання та 

можливого зменшення корисностi активу. 

Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними 

сумами накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв. 

        Iнвестицiйна нерухомiсть. До iнвестицiйної нерухомостi Товариство 

вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), 

утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою 

отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення 

обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, 

при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному 

ходi дiяльностi. 

        Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:   

    (а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi 

пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, 

    (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 

        Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. 

Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної 

iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi 

безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, 

наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов'язанi 

з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 

        Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату 

оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної 

нерухомостi визнається в прибутку або збитку.    Амортизацiя на такi активи не 

нараховується.  

        Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз 

залученням незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi 

зумовлюється суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. 

Справедлива вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного 

об'єкта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва. 

        Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обрає для оцiнки 

об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до 

МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому 

розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть. 

          Непоточнi активи, утримуванi для продажу. Товариство класифiкує 

непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в 

основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. 



Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою 

вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на 

такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи 

подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на 

продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати. 

Операцiйна оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами 

оренди передаються в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю 

активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визнання певного в МСБО 17 

"Оренда". Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. 

У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, що пiдлягають отриманню 

вiд орендаря, вiдображаються як iнший операцiйний дохiд у сумi нарахованих 

поточних платежiв. 

 

Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю станом 

на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний 

податок Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити 

або вiдшкодувати у податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв 

поточного та попереднiх перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до 

подачi вiдповiдних податкових декларацiй, оподатковуваний прибуток або податковий 

збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi податки, крiм податку на прибуток, 

вiдображенi у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат. 

Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - 

це не фiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, 

коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло 

внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого 

зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а 

суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 

Визнання доходiв i витрат. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 

надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, 

результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного 

з внесками учасникiв. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню 

та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням 

збiльшення активiв або зменшення зобов'язань. 

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати 

надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з 

надання послуг на дату балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 

вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом 

чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами 

учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi 

визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають 

майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi 

вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про 

фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 

виникають зобов'язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й 

вiдповiднi доходи. 

Процентнi доходи та витрати враховуються для всiх боргових iнструментiв за 

принципом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей 

метод включає до складу процентних доходiв i витрат та розносить на весь перiод 

дiї усi комiсiї, якi сплачуються або одержуються учасниками контракту, якi є 

невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на проведення операцiї, а 

також усi iншi премiї та дисконти. 

Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, включають платежi 

за надання, одержуванi або якi виплачуються органiзацiєю при створеннi або 

придбаннi фiнансового активу, або видачi фiнансового зобов'язання, наприклад, 

комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi, узгодження умов iнструменту та за обробку 

документiв по операцiї. 

Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших 

боргових iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi очiкуваних 

грошових потокiв, пiсля чого процентний дохiд вiдображається з урахуванням 

ефективної ставки вiдсотка за даним iнструментом, що використовувалася для 

розрахунку збитку вiд знецiнення. 



Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за 

принципом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка 

оцiнюється як спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу 

послуг, якi мають бути наданi.  

Операцiї страхування. Договори страхування - це договори, якi передбачають 

передачу iстотного страхового ризику. Такi договори також можуть передбачати 

передачу фiнансового ризику. У цiлому, Товариство визначає iстотний страховий 

ризик як iмовiрнiсть того, що при настаннi страхової подiї їй доведеться виплатити 

страхове вiдшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% бiльша за суму страхового 

вiдшкодування в разi, якщо страхова подiя не настає. Страховий ризик iснує, коли 

на момент пiдписання договору Компанiя не впевнена в таких аспектах: настання 

страхової подiї, дата настання страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй 

подiї. 

Iнвестицiйнi контракти - це контракти, якi передбачають передачу фiнансового 

ризику, але не передбачають передачу значного страхового ризику. 

Якщо контракт вiднесений до категорiї страхових контрактiв, вiн залишається таким 

до тих пiр, поки не припиняться всi права та зобов'язання по ньому або не 

закiнчиться термiн їх дiї, навiть якщо страховий ризик iстотно зменшується 

протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi контракти можуть бути рекласифiковано в 

страховi контракти пiсля їх вступу в силу в тому випадку, якщо рiвень страхового 

ризику значно пiдвищується. 

Премiї заробленi. Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в 

момент початку дiї страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй 

основi протягом строку дiї вiдповiдного страхового покриття за полiсом. 

Резерв незароблених премiй. Резерв незароблених премiй являє собою частину 

отриманих премiй, що стосується незавершеного термiну дiї страхового покриття за 

полiсами, якi iснують станом на кiнець звiтного перiоду, розраховану на 

пропорцiйно-тимчасовiй основi. 

Вiдшкодування виплаченi. Страховi вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi 

доходи включають суми вiдшкодувань i вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти 

щодо яких були перерахованi пред'явникам вимог або постачальникам послуг.  

Резерв на покриття збиткiв. Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi 

розрахунки остаточних збиткiв i включає резерв заявлених i не врегульованих 

збиткiв. Даний резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих 

станом на кiнець звiтного перiоду. Його розрахунок здiйснюється на основi 

iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi розслiдування страхових випадкiв пiсля 

закiнчення звiтного перiоду. При розрахунках резерву на покриття збиткiв 

дисконтування не проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i самi 

виплати надходять i розглядаються досить швидко. 

Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Товариство передає ризики в 

перестрахування. Полiтика Товариства передбачає перестрахування всiх значних 

ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд виду страхового продукту. Договори, якi 

Товариство укладає з перестраховиками, згiдно з якими вона має право на 

вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Товариством та 

вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори 

перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, 

вiдносяться до категорiї фiнансових активiв.  

Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Товариство вiд її 

зобов'язань перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають 

суми до отримання вiд перестрахувальних компанiй по виплачених вiдшкодувань, 

включаючи вiдповiднi витрати на врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по 

перестрахуванню являє собою зобов'язання Товариства передати перестраховикам 

премiї з перестрахування. 

Товариство регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. 

Якщо iснує об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, 

Товариство зменшує балансову вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування 

i визнає у звiтi про сукупнi доходи вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Товариство 

збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу перестрахування з використанням тих 

же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв, враховуються за 

амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на пiдставi 

аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв. 

Взаємозалiки. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням 

до балансу лише їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично 

встановлене право взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на 

основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за 

зобов'язаннями. 

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Зарплата, внески до державного 

пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування, щорiчнi вiдпускнi та 

лiкарнянi, премiальнi i не грошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому 

вiдповiднi послуги надаються працiвниками Товариства. Товариство не має жодних 

правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової практики, зобов'язань з 



виплати пенсiй або аналогiчних виплат, крiм платежiв згiдно з державним планом iз 

встановленими внесками. 

Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан пiдприємства. 

Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття 

ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не 

визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 

надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

Оренда  

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 

основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда 

вiдповiдає одному з критерiїв визнання певного в МСБО 17 "Оренда". 

 В Товариствi оренда класифiкуються як операцiйна оренда. 

4. Основнi припущення, оцiнки та судження   

  

            При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та 

припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, 

МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 

звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, 

що за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за результатами яких 

приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi 

розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариство iнформацiї про поточнi 

подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. 

Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 

високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике 

значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 

 

          4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних 

МСФЗ 

         Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї 

або умови, керiвництво Товариство застосовує судження пiд час розроблення та 

застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб 

користувачiв.  

         Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi 

положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi 

застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу 

професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою 

вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих 

фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент 

закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi 

'рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої 

економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших 

факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 

         

       4.2. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

       Протягом звiтного 2018 року була здiснена переоцiнка основних засобiв, а 

саме: земельних дiлянок, iз залученням незалежних оцiнювачiв.  

       Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають 

стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є 

ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки 

оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, 

коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; 

та  

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а 

також на доходи (витрати) може бути значним. 

       Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо 

вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу 

контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або 

менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових 

котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий 

прибуток та збиток. 

       Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо 

справедливої вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо 

справедливої вартостi першого рiвня, Керiвництво Товариства планує використовувати 

оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв 

Пiдприємства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та 

моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення  зовнiшнiх експертних оцiнок щодо 

таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на професiйнiй компетенцiї, 



досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку Керiвництва є прийнятним та 

необхiдним. 

       Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також 

може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

         4.3. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових 

iнструментiв 

         Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв 

утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. 

Професiйне судження за цим питанням 'рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового 

iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують 

невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що 

не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на 

оцiнку фiнансових iнструментiв. 

         4.4. Використання ставок дисконтування 

        Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для 

перерахунку майбутнiх потокiв доходiв в єдине значення теперiшньої (поточної) 

вартостi, яка є базою для визначення ринкової вартостi бiзнесу. З економiчної 

точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору ставка доходу на вкладений 

капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти iнвестування, або - ставка 

доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на 

дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторiв: 

      а) вартостi грошей у часi; 

      б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, 

якi вимагають рiзнi рiвнi компенсацiї; 

      в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому 

доходiв. 

       Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банкiвських 

депозитiв у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову 

адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 12,6 % рiчних.  

Iнформацiя, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з 

офiцiйного сайту НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo роздiл 

"Вартiсть строкових депозитiв ". 

       4.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

       Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, 

Товариство на дату виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає 

рiвень кредитного ризику.  

Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за 

фiнансовими активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi 

очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї фiнансового активу (при значному 

збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-

мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного 

ризику).  

      Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають 

бути визнанi до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, 

кредитний ризик значно зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане 

простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв, що є специфiчними 

для позичальника, (наприклад, здiйснення модифiкацiї або реструктуризацiї). 

       Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо 

фiнансовий iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй 

потенцiал виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у 

короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах 

у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково здатнiсть 

позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.  

       Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний 

ризик лише на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту 

за iншими фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, 

в якiй Товариство здiйснює дiяльнiсть. 

       Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим 

iнструментом просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким 

кредитним ризиком у попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом 

на звiтну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало мiсце значне 

зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала 

потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї. 

      Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо 

кредитних збиткiв. 

      Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської 

заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх 

знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного 

судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення 

передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або 

кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 



      На балансi Товариством враховуються цiннi папери, наявнi для продажу, а саме 

- iнвестицiйнi сертифiкати, емiтентом яких є ТОВ "КУА "Еско Капiтал" (ЗНВПIФ"ЕСКО-

ПРЕМIУМ"); в 2017 роцi вказанi ЦП було визнано як знецiнену фiнансову iнвестицiю, 

в зв'язку з тим, що обiг вказаних ЦП призупинено Нацiональною комiсiєю по цiнних 

паперах i фондовому ринку  на невизначений термiн. В фiнансовому облiку для 

правильного вiдображення справедливої вартостi знецiненого активу створено резерв 

знецiнення цiнних паперiв в сумi балансової вартостi вказаних цiнних паперiв. В 

"Звiтi про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 р." знецiненi цiннi папери не 

вiдображаються.       

 

5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi 

 

       5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок 

за справедливою варт iстю 

     Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв 

та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про 

фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Основнi засоби (земельнi дiлянки) Первiсна оцiнка iнвестицiї  здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка земельних дiлянок здiйснюється за справедливою 

вартiстю Ринковий Ринковi свiдчення за допомогою експертної оцiнки, як 

проводять професiйнi оцiнювачi 

Грошовi кошти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв  здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий

 Офiцiйнi курси НБУ 

Iнструменти капiталу (акцiї та iнцi цiннi папери) Первiсна оцiнка iнструментiв 

капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi 

операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу 

здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий Офiцiйнi бiржовi 

курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового 

курсу на дату оцiнки, використовуються цiни закриття бiржового торгового дня 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за 

його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. 

Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою 

вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтуван-ня грошових 

потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами 

iнвестицiї в асоцiйованi компанiї Первiсна оцiнка iнвестицiї  здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiї в асоцiйованi компанiї здiйснюється за 

методом участi в капiталi Ринковий, дохiдний, витратний Фiнансова звiтнiсть 

пiдприємства, в яке здiйснена iнвестицiя. 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської 

заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 

погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

 Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi 

грошовi потоки 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань 

здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть 

погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки 

 

5.2. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 

      Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою 

вартiстю  

(тис. грн.) 

 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

 2018 2017 2018 2017 

1  2  4 

Фiнансовi активи     

акцiї 1 1 1 1 

Iнвестицiйнi сертифiкати 0 7900 0 0 

iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 0 3552 0 3552 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 0 1023 0 1023 

Грошовi кошти  6943 10183 6943 10183 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 284 193 284 193 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiсть 8 405 8 405 

      Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування 

справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi 

залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, 

яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.  



                         6 . Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у 

фiнансових звiтах 

6.1. Основнi засоби Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

МСБО 16 "Основнi засоби".  

В Товариствi використовувати такi класи активiв: 

" Земельнi дiлянки 

" Машини та обладнання 

" iншi основнi засоби. 

Основнi засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох 

компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять 

вигоду товариству рiзними способами, враховувати окремо. 

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за 

первiсною вартiстю. 

Обєктами основних засобiв є  три земельнi дiлянки, придбанi у 2017р., оргтехнiка 

та iншi основнi засоби виробничого призначення. 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної 

корисностi активу. 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним 

способом виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування 

амортизацiї основних засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у 

мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у спосiб передбачений 

комiсiєю. 

Характеристика земельних дiлянок 

 

Найменування основних засобiв (об'єктiв нерухомого майна) Характеристика основних 

засобiв (загальна площа, поверховiсть, будiвельнi матерiали, функцiональне 

призначення) Напрями використання (для власної дiяльностi, надання в оренду 

тощо) Первiсна вартiсть 

(тис. грн.) 

 Залишкова 

вартiсть 

(тис. грн.) Дата введення в експлуатацiю (придбання) 

Вiнницька область,Вiнницький район, смт. Вороновиця, вул.Жовтнева 3 (три) 

земельнi дiлянки, загальна площа 4,8 га, для розмiщення та експлуатацiї основних, 

пiдсобних i допомiжних будiвель та споруд для власної дiяльностi 2823,96

 2839,68 23.12.2017 

  

Земельнi дiлянки були придбанi наприкiнцi 2017 року за ринковою вартiстю. На дату 

складання звiтностi облiковуються за справедливою вартiстю, визначеною згiдно 

експертної оцiнки станом на 01.01.2019 р., яка була здiйснена незалежним 

оцiнювачем ПП "Консалт-сервiс", що дiє згiдно Лiцензiї Держкомзему серiї АВ 

№553824 вiд 29.10.2010р. 

 Вартiсть земельних дiлянок не є об'єктом амортизацiї. 

6.2. Нематерiальнi активи Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно 

МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

Об'єктами нематерiальних активiв є: 

-  лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi; 

- Програми Microsoft Office Home; 

- Програми  WinPro 10 SNGL OLP NL Legalizetion GetGenuine; 

- Програми 1-С: Пiдприємство 8.2 "УСК" та "УТП".          

           

Згiдно облiкової полiтики пiдприємства, лiцензiї не амортизуємо. 

 

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає 

в себе вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв 

до експлуатацiї. 

Зменшення корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної 

експлуатацiї здiйснюється щорiчно шляхом порiвняння суми його очiкуваного 

вiдшкодування з його балансовою вартiстю. 

6.3. Оренда. 

Товариство є орендарем  офiсного примiщення за контрактом № 20/04-18 вiд 

01.04.2018 року укладеним з юридичною особою ТОВ " Консалтинг ЮЕЙ", код ЄДРПОУ 

40267546.  Оренда є операцiйною,  з правом подальшого перегляду строку оренди. 

Орендоване примiщення знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Голосiївська, 7 корпус 

3 . 

Товариство несе витрати по утриманню орендованого примiщення. Оренднi  платежi  та 

витрати на утримання в  2018 роцi склали  95,7 тис. грн. i були вiдображенi в 

складi  "Адмiнiстративних витрат". 

6.4. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi 

iнструменти: подання"  i 9 "Фiнансовi iнструменти".  



З метою складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнвестицiї класифiкуються за 

категорiями: 

o наявнi для продажу; 

o iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. 

 Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю. 

             Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в 

капiталi.        

  

Види iнвестицiй Класифiкацiя за категорiями Вид дiяльностi емiтента Термiн 

вкладень Сума вкладень, (тис. грн.) 

Акцiї простi ВАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" Iнвестицiї, наявнi для продажу виробництво 

безшовних та зварних труб для про-мисловостi 29.03.2010 X 1,4 

 

Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi 

компанiя здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 

"Подання фiнансових звiтiв" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

         6.5. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних 

надходжень, за вирахуванням резерву по сумнiвних боргах.  

Операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка виникає в процесi 

страхової дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв.  

Не операцiйна дебiторська заборгованiсть виникає вiд операцiй, не пов'язаних з 

операцiйною дiяльнiстю товариства.  

Дебiторська заборгованiсть класифiкується: 

1) рахунки до отримання - вид дебiторської заборгованостi, який виникає при 

продажу страхових послуг; 

3) дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю; 

4) iнша заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть  в балансi виглядає так ( тис. грн.): 

 

 01.01.2018 31.12.2018 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю страхових 

послуг ( за мiнусом резерву сумнiвних боргiв) - - 

Дебiторська заборгованiсть за страховi послуги 1023 - 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами -  

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 29 39 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, в т.ч.  193 284 

поточна заборгованiсть по частках перестраховикiв в страхових вiдшкодуваннях 168

 274 

поточна заборгованiсть по розрахунках за претензiями   

поточна заборгованiсть перестраховикiв з повернення пере страхових платежiв по 

достроково припинених договорах перестрахування 1 1 

поточна заборгованiсть  по розрахунках з Довiрителями 10 - 

авансовий платiж за оренду офiсного примiщення 10 - 

Iнша поточна заборгованiсть по господарських операцiях 4 9 

Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення. Прострочена дебiторська 

заборгованiсть вiдсутня. Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного 

ризику з використанням iндивiдуального пiдходу. 

6.6. Грошовi кошти та депозити 

Грошовi кошти та їх еквiваленти в балансi виглядають так:   

(в тис. грн.) 

 01.01.2018 31.12.2018 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 10183 6943 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають: 

 01.01.2018 31.12.2018 

Поточнi рахунки в банках  327 3793 

Транзитний валютний рахунок в банку 6456  

Депозити 3400 3150 

 

Поточнi грошовi кошти розмiщенi в таких банках:  

                                                                      (  в тис. 

грн.) 

 31.12.2018 

АТ "УкрСиббанк" 3791,7 

АТ " Ощадбанк" 1,3 

Разом: 3793 

 

6.7. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi 

вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний 

ризик змiни вартостi. 



Станом на 31.12.2018 року еквiваленти грошових коштiв на суму 3150,0 тис. грн. 

утримуються у виглядi банкiвських депозитiв, якi розмiщенi в таких банках ( в тис. 

грн.) 

 

 31.12.2018 

АТ "ОТП Банк" 100 

АТ "Ощадбанк" 2750 

АТ " Укрексiмбанк" 300 

Разом: 3150 

За даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюється рейтинговим агентством, яке 

внесене до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, вказанi 

банки мають високi  кредитнi рейтинги.  Кредитний ризик визначений як низький. 

Враховуючи той факт, що строк розмiщення коштiв на депозитних рахунках є 

короткостроковий (до 3х мiсяцiв), очiкуваний кредитний збиток Товариством 

,визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу, становить "0". 

 

6.8. Переоцiнка iноземної валюти.  

Функцiональною валютою Товариства  є нацiональна валюта України - гривня. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну 

валюту за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на 

кiнець вiдповiдного звiтного перiоду. Прибуток та збитки, що виникають у 

результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i вiд перерахунку 

монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним 

курсом НБУ на кiнець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток 

або збитки вiд курсових рiзниць). Перерахунок по обмiнним курсам на кiнець року не 

застосовується до немонетарних статей. 

Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй 

валютi, були наступними: 

 31грудня 2017р. 

 гривень 31 грудня  2018 р. гривень 

1 долар США 28,067223          27,688264 

1 євро                  33,495424 

          31,714138 

 

 

6.9. Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 

12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).  

Облiк i визнання зобов'язань та резервiв  Товариства здiйснюється вiдповiдно до 

МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

Поточна кредиторська заборгованiсть  вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, 

яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Поточнi зобов`язання  виглядають так:                       

                                                                                                                                             

( в тис. грн.) 

 01.01.2018 31.12.2018 

Поточнi зобов'язання за розрахунками:   

Кредиторська заборгованiсть за страховi послуги 405 8 

з одержаних авансiв   

з бюджетом 88 22 

зi страхування   

поточнi забезпечення, а саме : резерв вiдпусток 56 37 

з оплати працi   

Iншi поточнi зобов'язання, в т.ч. 6319 12 

Поточна кредиторська заборгованiсть по фiнансово-господарських операцiях 23,3

 12 

 

6.10. Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має 

юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем 

iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою 

надiйнiстю. 

 

Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щорiчно 

станом на початок року. Резерв вiдпусток станом на 31.12.18 складає 37,0 тис.грн. 

В ПрАТ " СК "УЛЬТРА" станом на 31.12.18 сформовано такi резерви: 

" резерв незароблених платежiв  в сумi 80,88 тис. грн; 

              ВСЬОГО :                                                                      

80,88 тис. грн  

 

Технiчнi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв( в тис. грн): 

 

грошовi кошти на поточному рахунку 24,3 



банкiвськi вклади  (депозити) 48,54 

права вимоги до перестраховикiв   23,47 

Нерухоме майно (земельнi дiлянки) 16,18 

Разом: 112,49 

 

           При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства 

України. 

Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" ми: 

а) не  визнавали як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх 

страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, 

якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань 

збитковостi); 

б)  провели перевiрку адекватностi зобов'язань; 

в) не проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних 

страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти 

витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами; 

') слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть активiв перестрахування    

До оцiнки адекватностi страхових зобов'язань ми залучали актуарiїв ТОВ "Iнститут 

аналiзу ризикiв",  директор Плахтiй О.А. 

      Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань проводилась вiдповiдно до 

Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж 

страхування життя, в редакцiї, що затверджена Розпорядженням Нацiональної комiсiї, 

що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018 

року N 1638 та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за N 

1169/32621 (далi - Методика) 

     Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань здiи?снюється шляхом моделювання 

маи?бутнiх 

грошових потокiв за страховими контрактами. Моделювання проводиться на пiдставi 

аналiзу 

дiяльностi компанiї за попереднi 5 рокiв з використанням загальноприи?нятих 

актуарних методiв. 

     Методика перевiрки адекватностi страхових зобов'язань передбачає порiвняння 

розмiру 

сформованого технiчного резерву, зменшеного на розмiр вiдповiдних вiдстрочених 

аквiзицiйних 

витрат, з поточною вартiстю майбутнiх грошових потокiв за договорами, а саме 

вартiстю майбутнiх страхових виплат за договорами та витрат, пов'язаних iз 

виконанням таких договорiв. 

     Оскiльки розмiри резервiв, сформованих за методами, визначеними 

законодавством, перевищують розмiр резервiв, сформованих актуарно на пiдставi 

перевiрки адекватностi зобов'язань, в фiнансовiй звiтностi показано розмiр 

резервiв, що сформованi вiдповiдно законодавства, а саме: 

- резерв незароблених премiй - 80,88 тис. грн.; 

  6.11. Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, 

вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". 

             6.12. Виправлення помилок минулих перiодiв. 

      В ходi пiдготовки фiнансової звiтностi за 2018 рiк було виявлено помилку, а 

саме надлишково нарахованi страховi премiї по договорах вихiдного перестрахування, 

термiн дiї яких закiнчився в 2017 роцi. Так, як цi операцiї вiдносяться до 

минулого звiтного перiоду, було проведено виправлення вказаних операцiй та в 

фiнансовiй звiтностi вiдкориговано показники з урахуванням вказаних виправлень. 

 

Найменування форми звiтностi Найменування показника Сума коригування, тис.грн

 Попереднє значення показника, тис.грн Вiдкоригований результат, тис.грн 

Звiт про власний капiтал Нерозподiлений прибуток, р. 4010, гр..7 1 465

 466 

Звiт про фiнансовий стан Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою 

дiяльнiстю, р.1650, гр.3 1 406 405 

Звiт про фiнансовий стан Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток), 

р.1410,гр.3 1 465 466 

 

  6.13. Доходи компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує 

впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а 

сума доходу може бути достовiрно визначена. 

 

Класифiкацiя доходiв: 

 

Сума (нарахованих) отриманих премiй за видами страхування склала:                                                                                                           

 2018 рiк, тис.грн 

Страхування вiд нещасних випадкiв 12,65 

Страхування наземного транспорту( крiм залiзничного) 237,85 



Страхування вiд вогн. Ризикiв та ризикiв стих. явищ 18,48 

Страхування майна ( iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 18,48 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi перед третiми особами ( iншої..) 14,51 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 5,11 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу 97,18 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 2,95 

Разом: 407,21 

 

Iншi операцiйнi доходи                                                                                            

 2018 рiк, (тис. грн.) 

Доходи вiд розмiщення грошових коштiв ( проценти по депозитах) 532,43 

Доходи вiд реалiзацiї права регресної вимоги 27,87 

Частки страхових вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 396,02 

Доходи вiд операцiйної курсової рiзницi 66,86 

Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв 6,7 

Дохiд вiд переоцiнки земельних дiлянок 15,72 

Разом:  1045,6 

 

Iншi доходи 

 2018 рiк (тис. грн.) 

Дохiд вiд реалiзацiї фiнансової iнвестицiї (Корп.права ТОВ "ПРОФБУДКОНСАЛТ")

 3500,6 

 

 6.12. Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у 

виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, 

результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з 

виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi 

визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

 

Класифiкацiя витрат 

 

Премiї, сплаченi  (нарахованi) перестраховикам  

 2018 рiк, тис.грн 

Страхування наземного транспорту( крiм залiзничного) 148,82 

Страхування вiд вогн. Ризикiв та ризикiв стих. явищ 12,61 

Страхування майна ( iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 12,61 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi перед третiми особами ( iншої..) 4,54 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу 12,13 

Страхування вiд нещасних випадкiв 1,19 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 1,67 

Разом: 193,57 

Страховi виплати та витрати, що вiдносяться до собiвартостi 

 2018 рiк, тис. грн 

 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 159,38 

Страхування наземного транспорту( крiм залiзничного) 426,78 

Разом: 586,16 

Витрати на експертизу вартостi матерiальних збиткiв при настаннi страхового 

випадку 3,4 

 

Адмiнiстративнi витрати 

 2018 рiк.,тис. грн. 

Заробiтна плата та резерв вiдпусток 321,2 

Вiдрахування до соцiальних фондiв 67,9 

Витрати на службовi вiдрядження 5,3 

Витрати на зв'язок 10,3 

Витрати на оренду офiсного примiщення 95,7 

Витрати на технiчну охорону офiсного примiщення 59,5 

Послуги по наданню правової допомоги 180,0 

Банкiвське обслуговування 30,4 

Аудиторськi послуги 22,0 

Нотарiальнi послуги 0,5 

Консультацiйно-iнформацiйнi послуги та пiдвищення квалiфiкацiї 427,5 

Публiкацiя офiцiйної iнформацiї 14,1 

Послуги актуарiїв 8,5 

Послуги зберiгача та реєстратора 9,9 

Послуги по супроводженню програмного забезпечення 46,8 

Амортизацiя ОС та НМА 23,2 



Канцелярськi та господарськi витрати 10,9 

Земельний податок 123,9 

Iншi адмiнiстративнi послуги 20,2 

Разом: 1477,8 

Iншi операцiйнi витрати  

 2018 рiк, ( тис. грн.) 

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 36,2 

Списання безнадiйної дебiторської заборгованностi 0,7 

Виплати по регресам 25,9 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 0,9 

Разом: 63,7 

 

Iншi витрати  

 2018 рiк. (тис. грн.) 

Собiвартiсть реалiзованої фiнансової iнвестицiї 3551,7 

 

6.13.  Витрати з податку на прибуток не визначаються i не вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за 

рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. 

 2018 рiк, (тис.грн) 

Витрати з податку на прибуток , в т.ч.  

Податок на прибуток, визначений у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ (18%)

 - 

Податок на дохiд за договорами страхування (3%) 12,2 

 

6.14. Статутний капiтал  складається з внескiв учасникiв пiдприємства та створений 

повнiстю грошовими коштами.  

Станом на 31.12.2018р. частки в Статутному капiталi 10000,0 тис. грн. належать  

наступним юридичним та фiзичним особам:  

 

Учасники 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

 Частка,% Сума, тис.грн Частка, % Сума, тис. грн,  

ESMANIA INVESTMENTS LIMITED (юридична особа зареєстрована за законодавством Кiпру; 

мiсцезнаходження: Васiлiка, буд. 1, Кiпр, Нiкосiя, Далi, 2540; номер реєстрацiї HE 

342228) 89,78 8978,0 89,78 8978,0 

Янковський Iгор Миколайович , громадянин України 0,25 25,0 0,25 25,0 

Янковська Iрина Миколаївна, громадянка України 9,97 997,0 9,97 997,0 

 

 Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю 

частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд. 

Компанiя визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно 

до Статуту компанiї. 

 Компанiя нараховує дивiденди учасникам, якi визнає як зобов'язання на звiтну дату 

тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасникiв. 

Станом на 31.12.2018 року  власний капiтал Товариства  має  наступну структуру:  

 

(тис .грн). 

Роздiл власного капiталу На 31.12.2017                                 На 

31.12.2018 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 10000 10000 

Додатковий капiтал   

Резервний капiтал  103 103 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 466 315 

Iншi резерви   

Всього власного капiталу 10569 10418 

 

 

7. Розкриття iншої iнформацiї 

 

      7.1.Розкриття iнформацiї про операцiї з пов'язаними сторонами 

      Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi 

сторони" зв'язана сторона - це фiзична або юридична особа, пов'язанi з суб'єктом 

господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть. Сторони зазвичай вважаються 

пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона 

має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при 

прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень.  

      Пов'язаними особами для Компанiї є : особи, якi мають суттєвий вплив на 

пiдприємство, зокрема фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною 

стороною iз Товариство, якщо така особа: контролює пiдприємство, або здiйснює 



спiльний контроль над ним; має суттєвий вплив на пiдприємство; є членом провiдного 

управлiнського персоналу пiдприємства, або материнського пiдприємства. Суб'єкт 

господарювання є пов'язаним iз пiдприємством, якщо виконується будь-яка з таких 

умов: суб'єкт господарювання та пiдприємство, є членами однiєї групи (а це 

означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє 

пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним); один суб'єкт 

господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого 

суб'єкта господарювання (чи асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством 

члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання); обидва суб'єкти 

господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; один суб'єкт 

господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а iнший 

суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта 

господарювання;  

      Операцiя зi пов'язаною стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань 

мiж суб'єктом господарювання, що звiтує (розкриває iнформацiю), та пов'язаною 

стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна. 

 

      Пов'язаними особами  Товариства, з якими здiйснювались операцiї були: 

 

 ФIЗИЧНI ОСОБИ: 

 громадяни України  

 Власник iстотної участi в Янковський Iгор Миколайович, 

 Дружина власника iстотної участi в капiталi Сухiна Свiтлана Олександрiвна;  

 Член сiм'ї власника iстотної участi Сухiн Олександр Григорович. 

 

ЮРИДИЧНI ОСОБИ : 

 

НАЗВА ОСОБИ ОСНОВНИЙ ВИД ДIЯЛЬНОСТI ЗГIДНО ЄГР КРАЇНА РЕЄСТРА-ЦIЇ МАТЕРИНСЬКА 

ОРГАНIЗАЦIЯ КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАР 

ТОВ "АБК "Ком Плюс" 

 Код КВЕД 80.10 Дiяльнiсть приватних охоронних служб Україна Компанiя 

"Трiмакс Сервiсез ЛТД", Кiпр Янковський I.М. 

ТОВ "Д.С. ГРУП" Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й 

керування Україна Янковський Iгор Миколайович 

 Янковський I.М. 

ТОВ "Євразiя Транс Сервiс" Код КВЕД 77.39 Надання в оренду iнших машин, 

устатковання та товарiв. н. в. i. у. Україна Янковська Iрина Миколаївна

 Янковська I.М.  

ТОВ "ПТАХОФАБРИКА ПОДIЛЛЯ" Код КВЕД 01.47 Розведення свiйської птицi (основний);

 Україна КОМПАНIЯ "ЛОПАКС СЕРВIСЕЗ ЛТД" Янковський I.М. 

АТ "НIКСТРОМ" Код КВЕД 08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну 

(основний); Україна АКЦIОНЕРИ ФIЗИЧНI ТА ЮРИДИЧНI ОСОБИ ЗГIДНО З РЕЄСТРОМ

 Янковський I.М. 

ТОВ "НЕРЕЙIНТЕР-ТРАНС" Код КВЕД 52.22 Допомiжне обслуговування водного транспорту 

(основний); Україна ТОВ "НЕРЕЙ ТРАНС ГРУП" Янковський I.М. 

ТОВ "ПРОФБУДКОНСАЛТ" Код КВЕД 77.33 Надання в оренду офiсних машин i 

устатковання, у тому числi комп'ютери Україна ПрАТ "СК "УЛЬТРА" Янковський 

I.М. 

ТОВ "ТРАНСХIМТРЕЙД" Код КВЕД 46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами

 Україна Янковська Iрина Миколаївна Янковська I.М. 

ТОВ "ДАЙМОНД IНВЕСТМЕНТ КАПIТАЛ" Код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг 

(крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у. (основний); Україна

 ТОВ"ТЕКНОIН-ВЕСТМЕНТ" Янковський I.М. 

 

 

Пов'язаним особам в 2018 роцi Товариством були наданi наступнi послуги : 

 

НАЗВА ОСОБИ НАЗВА послуг, наданих ПОВ'ЯЗАНИМ ОСОБАМ ЗАГАЛЬНА СУМА, тис. грн 

ТОВ "ПТАХОФАБРИКА ПОДIЛЛЯ" Страхування наземного транспорту, Страхування 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 37,05 

ТОВ "НЕРЕЙIНТЕР-ТРАНС" Страхування майна вiд вогневих ризикiв та стихiйних явищ, 

страхування iнших видiв майна 5,09 

АТ "НIКСТРОМ" Страхування наземного траспорту, страхування майна вiд вогневих 

ризикiв та стихiйних явищ, страхування iнших видiв майна, Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 23,18 

ТОВ "ПРОФБУДКОНСАЛТ" Страхування наземного траспорту, страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 13,45 



ТОВ "АБК "КОМ ПЛЮС" Страхування наземного траспорту ,Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 64,4 

ТОВ "ЄВРАЗIЯ ТРАНС СЕРВIС" Страхування наземного траспорту, Страхування 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 186,05 

ТОВ "ТРАНСХIМТРЕЙД" Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв, страхування цивiльної вiдповiдальностi перед 3-ми особами;

 17,6 

Сухiн Олександр Григорович Страхування наземного транспорту(крiм залiзничного);

 6,4 

Янковський Iгор Миколайович Страхування  майна вiд вогневих ризикiв та стихiйних 

явищ; страхування iнших видiв майна; страхування цивiльної вiдповiдальностi перед 

3-ми особами; 

 20,02 

Сухiна Свiтлана Олександрiвна Страхування  майна вiд вогневих ризикiв та стихiйних 

явищ; страхування iнших видiв майна; страхування цивiльної вiдповiдальностi перед 

3-ми особами; 

 24,78 

 

Вiд пов'язаних осiб Товариством були одержанi наступнi послуги та здiснено iншi 

операцiї : 

 

НАЗВА ОСОБИ НАЗВА ОПЕРАЦIЙ 

З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ЗАГАЛЬНА СУМА, тис. грн 

ТОВ "Д.С. ГРУП" Послуги консалтингу 273,6 

ТОВ "ДАЙМОНД IНВЕСТМЕНТ КАПIТАЛ" Депозитарнi послуги, консалтинговi послуги

 102,0 

ТОВ "АБК "КОМ ПЛЮС" Iнформацiйно-консультацiйнi послуги та послуги технiчної 

охорони 100,0 

ТОВ "ПТАХОФАБРИКА ПОДIЛЛЯ" Виплата страхових вiдшкодувань за договорами 

страхування наземного транспорту та за договорами страхування вантажiв 209,1 

ТОВ "АБК "КОМ ПЛЮС" Виплата страхових вiдшкодувань за договорами страхування 

наземного транспорту 91,36 

ТОВ "ПРОФБУДКОНСАЛТ" Виплата страхових вiдшкодувань за договорами страхування 

наземного транспорту 14,6 

ТОВ "ЄВРАЗIЯ ТРАНС СЕРВIС" Виплата страхових вiдшкодувань за договорами 

страхування наземного транспорту 271,1 

На пiдприємствi операцiї з пов'язаними особами проводяться на загальних пiдставах 

згiдно чинного законодавства.  

           

 7.2. Умовнi зобов'язання. 

         7.2.1.Судовi спори 

          У звiтному перiодi на розглядi в судi знаходиться судовий позов, який 

був поданий  ПрАТ "СК "Страховий капiтал України" до Державної податкової 

iнспекцiї у Голосiївському районi Головного управлiння ДФС у м. Києвi про визнання 

протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 30.12.2010р. № 

0000612201/0 на загальну суму 570 747 (п'ятсот сiмдесят тисяч сiмсот сорок сiм) 

грн. 00 коп. Стан розгляду справи: 19.12.2016 року Окружним адмiнiстративним судом 

мiста Києва винесено постанову по справi №2а-7550/11/2670, якою визнано 

протиправним та скасовано повiдомлення-рiшення ДПI у Голосiївському районi м. 

Києва. 

На дату складання звiтностi справа знаходиться на стадiї апеляцiйного розгляду.  

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан пiдприємства. 

 

     

 

 

          7.2.2.Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових 

активiв 

         Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як 

результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує 

ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою 

вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

        Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi 

заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення 

дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та 

iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. . На думку керiвництва Товариства, 

виходячи з наявних обставин та iнформацiї, кредитний ризик для фiнансових активiв 

Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при 



оцiнцi цих активiв/ очiкуванi кредитнi збитки складають "0". Враховуючи той факт, 

що поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена у лютому 2019 року, а строк 

розмiщення коштiв на депозитних рахунках закiнчується 10 сiчня 2019 року, 

очiкуваний кредитний збиток Товариством, визнаний при оцiнцi цього фiнансового 

активу, становить "0". 

        

          7.3. Система управлiння ризиками. Цiлi та полiтики управлiння 

фiнансовими ризиками 

     Страхова дiяльнiсть передбачає передачу ризику вiд страхувальника 

страховиковi й наступне управлiння цим ризиком. Найбiльшi ризики в областi 

страхування пов'язанi iз прийманням i оцiнкою страхових ризикiв, вибором обсягу 

вiдповiдальностi при перестрахуваннi й виконанням зобов'язань стосовно укладених 

страхових договорiв. Крiм цього, страховик також пiдпадає пiд iнвестицiйнi ризики, 

пов'язаним з необхiднiстю покривати технiчнi резерви активами, вкладеними в рiзнi 

фiнансовi iнструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати 

лiквiдностi й виробничому ризику. 

     Керiвництво Товариства визначило ризики й розробило процедури по керуванню 

ними. Керування ризиком вiдбувається вiдповiдно до рiшення правлiння Товариства. 

Керiвництво Товариства видiлило наступнi основнi категорiї ризикiв: 

- Страховi ризики 

- Фiнансовi ризики 

- Операцiйнi ризики 

     Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками 

i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво 

змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, 

вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До 

таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.        

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння 

причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть 

чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

     7.3.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент 

не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку 

iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як 

поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та 

будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi 

зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними 

ризиками: 

o лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

o лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою 

групою); 

o лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв 

за Нацiональною рейтинговою шкалою; 

o лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки 

дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

    7.3.2. Ринковий ризик 

         Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi 

грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових 

цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик 

та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, 

зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. 

Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, 

облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

        Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi 

грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових 

цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), 

незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого 

фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi 

подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. 

        Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв 

пом'якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та 

дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з 

нефiксованим прибутком. 

        Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi 

грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних 

курсiв. 



       Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює 

частку активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. 

Оцiнка валютних ризикiв здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. 

     Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у  

високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, 

керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових 

зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво 

Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально 

припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр 

позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. 

Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн 

вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

    Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики 

Тип активу 31 грудня 2017 31 грудня 2018 

Банкiвськi депозити, (тис. грн.) 3400 3150 

        7.3.3. Ризик лiквiдностi 

        Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при 

виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються 

шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.  

        Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної 

лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською 

заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових 

коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

7.4. Управлiння капiталом 

     Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

o зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно 

i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим 

зацiкавленим сторонам; 

o забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн 

на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 

       Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй 

основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його 

складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання 

капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати 

дивiдендiв та погашення iснуючих позик.  

Результати розрахунку вартостi чистих активiв Компанiї за 2018 рiк наведенi нижче 

(тис. грн.) 

Активи Зобов'язання  Вартiсть чистих активiв  

(гр. 1 - гр. 2) 

1 2 3 

10578 160 10418 

 

      Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного 

капiталу у вiдповiдностi до статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi в 

таблицi нижче:  

(тис. грн.) 

Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця  

(гр. 2 - гр. 3) 

1 2 3 4 

2018 р. 10418 10000 418 

 

       Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2018 роцi 

вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр сплаченого Статутного 

капiталу.  

 

 7.5. Iнша iнформацiя - суттєвi подiї. 

Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на 

фiнансово-господарський стан Товариства  та призвести до значної змiни вартостi 

його капiталу 

№  

з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан ПАТ

 Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2018  роцi   

1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% 

статутного капiталу не було 

2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було 

3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу 

 не було 

4.  

 

Змiн у складi Наглядової ради Вiдбулась змiна члена Наглядової ради (припинено 

повноваження Матiюк Л.А., обрано членом НР Мякеньку О.А.) 



5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв  не було 

6. Рiшення про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було 

7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу 

 не було 

8. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його 

санацiю не було 

9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство 

 не було 

 

 

8. Подiї пiсля звiтної дати 

          При складаннi фiнансової звiтностi  Товариство враховує подiї, що 

вiдбулися пiсля звiтної дати i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

МСБО № 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду".  

          Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску  22.02.2019р. 

         Товариство оцiнило в перiод з 31.12.2018 року й до цiєї дати iснування 

наступних подiй: подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного 

перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2018 рiк); та 

подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не 

вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв). 

         Жодної з наведених вище подiй виявлено не було. 

 

 

 Голова Правлiння  

 ПрАТ "СК "УЛЬТРА"                                                            

Г.Ф.Плотнiкова 

 

 

 Головний бухгалтер                                                               

Л.Ф.Зворська 
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XV. Відомості про аудиторський звіт  
 

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

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аудиторська 

фірма "Аудитор-Консультант-

Юрист" 

2 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної особи) 
35531560 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва 

В'ячеслава Липинського), 10 

4 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
4082 

5 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 
0769 

23.03.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018 

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

негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 
02 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Ми провели аудит повного пакету 

річної фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" (Код 

ЄДРПОУ: 33152597, 

місцезнаходження: 03039, Київська 

обл., місто Київ, вулиця 

Голосіївська , будинок 7, корпус 3) 

(далі за текстом - "Товариство"), 

що складається із Балансу (Звіт 

про фінансовий стан) на 31.12.2018 

р., Звіту про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід), Звіту 

про рух грошових коштів, Звіту 

про власний капітал за рік, що 

закінчився 31.12.2018 року, 

приміток до фінансової звітності, 

включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик.  

На нашу думку, за винятком 

можливого впливу питання, 

описаного в розділі "Основа для 

думки із застереженням" нашого 

звіту, фінансова звітність, що 

додається, відображає достовірно, 

в усіх суттєвих аспектах  

фінансовий стан Товариства на 31 

грудня 2018 р. та його фінансові 

результати і грошові потоки за рік, 

що закінчився зазначеною датою, 

відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ).  

Основа для думки із 

застереженням 

В складі основних засобів, як і 

попередніх періодах, Товариство 

відображає земельні ділянки на 

суму 2 864 тис. грн. Така 

нерухомість є інвестиційною 

нерухомістю і повинна бути 

представлена в складі статті 

"Інвестиційна нерухомість" 

(рядок 1015 Балансу).  

Ми провели аудит відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту 

(МСА). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами 



викладено у розділі 

"Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності" 

нашого звіту.  Ми є незалежними 

по відношенню до Товариства 

згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики 

для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) 

та з етичними вимогами, 

застосованими в Україні до 

нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші 

обов'язки з етики відповідно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 
12/03/2019-1 

12.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 12.03.2019 - 19.04.2019 

11 Дата аудиторського висновку 16.04.2018 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 53145.00 

13 Текст аудиторського звіту 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо річної фінансової звітності  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 "СТРАХОВА  КОМПАНІЯ  "УЛЬТРА" 

за фінансовий рік, що закінчився  31 грудня 2018 року 

Акціонерам, керівництву  

ПАТ "СК "УЛЬТРА" 

Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання  

у сфері ринків фінансових послуг 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит повного пакету річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" (Код ЄДРПОУ: 33152597, 

місцезнаходження: 03039, Київська обл., місто Київ, вулиця Голосіївська , 

будинок 7, корпус 3) (далі за текстом - "Товариство"), що складається із Балансу 

(Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 р., Звіту про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний 

капітал за рік, що закінчився 31.12.2018 року, приміток до фінансової звітності, 

включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа 

для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Товариства на 

31 грудня 2018 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ).  

Основа для думки із застереженням 

В складі основних засобів, як і попередніх періодах, Товариство відображає 

земельні ділянки на суму 2 864 тис. грн. Така нерухомість є інвестиційною 

нерухомістю і повинна бути представлена в складі статті "Інвестиційна 

нерухомість" (рядок 1015 Балансу).  

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

відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.  Ми є незалежними по 

відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та з етичними 

вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

Інші питання 

Аудит річної фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився на 31 грудня 

2017 року був проведений іншим аудитором, який висловив щодо цієї фінансової 



звітності думку із застереженням у звіті незалежного аудитора від 16.04.2018 

року відносно того що балансову вартість земельних ділянок не переведено до 

інвестиційної нерухомості.  

Ключові питання аудиту     

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. 

Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в 

цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань.  

Після звітної дати, згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 381 від 19.03.2019 року, 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАІР-АКТИВ" погоджено набуття 

істотної участі в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" 

шляхом прямого володіння в статутному капіталі фінансової установи 89,78%. 

Інша інформація (Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних 

суб'єктів господарювання) 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Аудиторами 

перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством та подається до 

Комісії (річні звітні дані страховика за 2018 рік), а також інші звіти та 

інформацію, зокрема, протоколи засідань загальних зборів учасників (акціонерів) 

Товариства.  

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в річних звітних даних 

страховика за 2018 р., складених у відповідності до Порядку складання звітних 

даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання  

ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 року № 39, зареєстрованого в 

міністерстві юстиції України 23.04.2004 р. № 517/9116 (Порядок 39). 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і 

достовірне подання звітних даних страховика за 2018 рік у відповідності з 

вимогами Порядку 39. Наша думка щодо річної фінансової звітності  не поширюється 

на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо 

цієї іншої інформації (Звітних даних страховика за 2018 рік). 

У зв'язку з нашим аудитом річної фінансової звітності (звітних даних страховика) 

нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому 

розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 

інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не 

виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень у звітних даних 

страховика, які потрібно було б включити до цього звіту. 

Ми надали окремий незалежний висновок з надання впевненості по результатам 

виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки звітних даних 

страховика  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" за фінансовий 

рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, від 19.04.2019 року, в якому детально 

розкрили інформацію щодо відповідності звітних даних страховика станом на 

31.12.2018 року, стану та результатів діяльності Товариства на ринку страхових 

послуг. 

Інша інформація Товариства, відповідно до вимог п. 3 Порядку складання звітних 

даних страховика, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України від 03.02.2014 року № 39 (із змінами і 

доповненнями) складається з "Звіту про корпоративне управління", але не є 

фінансовою звітністю.  

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з інформацією, зазначеною Товариством у Звіті про корпоративне 

управління, та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між цією інформацією 

та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи 

ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, наведеної в пунктах 

Звіту про корпоративне управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо 

висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані 

повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було 

включити до аудиторського звіту. 

Ми не визначили окремі питання, на які б мали доцільно звернути увагу та які 

впливають на висловлення нами думки. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 



внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 

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

процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 

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

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог 

Відповідно до вимог частини 4, Статті 14 Закону України "Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-V111, із змінами, 

надаємо інформацію: 

Наше призначення для проведення аудиторської перевірки проведено за рішенням 

наглядової  ради (протокол позачергового засідання № 1 від 07.03.2019 року); 

В ході проведення аудиторської перевірки: 

" ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у 

фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства; 

" ми стверджуємо, що не надавали Товариству послуг, заборонених 

законодавством, ключовий партнер з аудиту та ми є незалежними  від Товариства 

при проведенні аудиту. 

" ми та контрольовані нами суб'єкти господарювання не надавили послуги 

Товариству, крім послуг з обов'язкового аудиту. 

" аудиторська перевірка була спланована та проведена відповідно до вимог МСА 

з метою одержання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність 

Товариства не містить суттєвих викривлень внаслідок помилки або шахрайства. 

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум і їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав 

від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядав 

ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання фінансової звітності 

для розробки аудиторських процедур. Аудит включав оцінку відповідності 

використаної Товариством облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 

зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності; 

" аудиторька перевірка включала властиві аудиту обмеження, які є наслідком 

характеру фінансової звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб 

аудит проводився у межах обгрунтованого періоду часу, а також внаслідок 

обмежень, властивих внутрішньому контролю відповідно до вимого МСА. 

Даний розділ нашого звіту викладений на вимогу Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 257 від 

26.02.2019 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка 

стосується аудиту за 2018 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює 

Нацкомфінпослуг"). 

Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася відповідно до Закону 

України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 

від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ із змінами та доповненнями, Закону України "Про 

страхування" від 07.03.1996 року №85/96-ВР (із змінами і доповненнями), 

Положення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, "Про Державний реєстр фінансових установ" від 28.08.2003 р. № 

797/8118, зокрема: 

При підготовці річної фінансової звітності управлінський персонал оцінює 

здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку; 

На основі отриманих аудиторських доказів аудитор  дійшов висновку про 

відсутність суттєвої невизначеності щодо подій або умов, яка могла б поставити 

під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі відповідно до МСА 570.  

Активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, не 

виявлено. 

В ході аудиту ми не ідентифікували інших пов'язаних осіб, крім тих, що розкриті 



Товариством в примітці 8.2 "Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними 

сторонами" та в примітці 8.3 "Персонал та оплата праці". 

В ході перевірки ми не виявили судових спорів та регуляторних вимог, що суттєво 

впливають на діяльністю суб'єкта господарювання.  

Істотних операцій з активами, які здійснювало Товариство протягом звітного 

періоду та які мали наслідком невиконання фінансових нормативів більше ніж на 

10%, не встановлено. 

Дебіторська заборгованість за нефінансовими операціями за станом на 31.12.2018 

року не виявлено. 

Товариством не залучалися фінансові активи від фізичних осіб із зобов'язанням 

щодо наступного їх повернення.  

Прострочених зобов'язань Товариства станом на 31.12.2018 року не виявлено. 

Станом на 31.12.2018 р. розмір статутного капіталу становить 10 000 000 (десять 

мільйонів) грн. Статутний капітал сплачено в повному обсязі грошовими коштами.  

Відповідно до реєстру власників цінних паперів вих. №177045зв від 21.03.2019 

року ПАТ "Національний депозитарій України" незмінними власниками істотної 

частки статутного капіталу Товариства були: 

Акціонер Кількість акцій, що належать акціонеру, шт. Частка володіння, %

 Номінальна вартість, тис. грн. 

ЕСМАНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Кіпр) 8 978 89,78% 8 978 

Янковська Ірина Миколаївна 997 9,97% 997 

Янковський Ігор Миколайович (менше 5%) 25 0,25% 25 

Разом  10 000                 100 10 000 

Для створення зареєстрованого статутного капіталу засновниками та учасниками 

(акціонерами) не залучалися векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в 

кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. 

Несплаченого або вилученого капіталу станом на 31.12.2018 року немає. Формування 

статутного та власного капіталу здійснено відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства становить на 

31.12.2018 р.  - 10 418 тис. грн., в т. ч. статутний капітал -10 000 тис. грн., 

резервний капітал - 103 тис. грн., нерозподілений прибуток - 315 тис. грн.  

Страхові резерви станом на 31 грудня 2018 року сформовані у повному 

високоліквідному обсязі, згідно чинного законодавства і становлять  81  тис. 

грн. У складі страхових резервів сформовані наступні резерви: 

" резерв незароблених премій - 81тис. грн.  

Товариство не залучало кошти на умовах субординованого боргу. 

Товариством створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду 

внутрішнього аудитора. В обов'язки внутрішнього аудитора входить встановлення 

адекватності системи бухгалтерського обліку нормативним вимогам; перевірка 

правомірності, обґрунтованості, ефективності господарських операцій; контроль 

повноти даних, відображених у системі бухгалтерського обліку та інше. 

Організація та проведення внутрішнього аудиту відповідає встановленим вимогам.   

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 

2019 р. до дати цього звіту, не відбувалися. 

Завдання не є аудитом групи (тобто МСА 600 не застосовується). 

Товариство не має пенсійних активів. 

Відповідність приміщення Товариства доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та 

споруд.  

Товариство надає в письмовому та усному вигляді клієнту (споживачу) інформацію 

відповідно до статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг", а також розміщує інформацію, визначену 

частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті 

(http://ultra-insure.com.ua ) та забезпечує її актуальність. 

Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої 

статті 12? Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг", зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-

сторінці http://ultra-insure.com.ua ) 

Товариство розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-

сайті (веб-сторінці http://ultra-insure.com.ua ) не пізніше наступного робочого 

дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати. 

Товариство має облікову систему (відповідне програмне забезпечення) - програма 

"1:С", якою передбачено ведення обліку операцій з надання страхових послуг. 

Товариство дотримується вимог статті 10 Закону України "Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринку фінансових послуг" щодо прийняття рішень у разі 

конфлікту інтересів (розділ 6 Кодексу корпоративного управління, затвердженого 

19.04.2013 року). 

Товариство станом на 31.12.2018 року не має відокремлених підрозділів. 

Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні 



засоби безпеки (зокрема сейф для зберігання грошових коштів, охоронну 

сигналізацію) та  дотримується вимог законодавства щодо готівкових розрахунків.  

Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 

діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку 

цінних паперів) № 913, розділом 2 Положення про встановлення обмежень на 

суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг 

№ 1515.  

Страховик дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу, 

також нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів протягом звітного 

періоду відповідно до вимог, встановлених Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.  

Товариство, будучи страховою компанією, яка здійснює види страхування інші, ніж 

страхування життя, формує і веде облік таких технічних резервів за видами 

страхування. Резерв незароблених премій за договорами страхування розраховується 

окремо по кожному договору страхування методом "1/365" ("pro rata temporis"). 

Розрахунок частки перестраховиків у резерві незароблених премій здійснюється у 

порядку, за яким визначається величина резервiв незароблених премiй та у 

вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. Частки надходжень сум страхових 

платежів (страхових премій, страхових внесків) та суми часток страхових 

платежів, що сплачувались перестраховкам, визначались у обсязі 80% станом на 

31.12.2018 року.   

У розділі 6 "Умови забезпечення платоспроможності страховика за 2018 рік": 

Величина сформованих страхових резервів відображена в сумі 80,9 тис. грн. та 

представлена наступними критеріями активів в загальній сумі (з перевищенням) а 

саме: 

· грошові кошти на поточних рахунках - 24,3 тис. грн., в т.ч. в іноземній 

валюті -  0 тис. грн.; 

· банківські вклади (депозити) - 48,5 тис. грн., в т.ч. в іноземній валюті - 

0 тис. грн.; 

· нерухоме майно - 16,2 тис. грн. 

· права вимоги до перестрахувальників - 23,5 тис. грн., в т.ч. до 

перестрахувальників -нерезидентів - 0 тис. грн. 

Товариство не має ліцензії з обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Товариство не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 

ядерного інциденту.  

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, затверджена для 

випуску 22 лютого 2019 року та підписана управлінським персоналом в особі 

генерального директора та головного бухгалтера. 

Стан корпоративного управління 

Ми встановили, що: 

" Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів учасників 

(акціонерів) та рівне ставлення до всіх учасників (акціонерів) незалежно від 

розміру частки у статутному капіталі, якими вини володіють, та інших факторів;  

" Виконавчий орган Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю 

Товариства та підзвітний загальним зборам акціонерів;  

" Інформація, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;  

" Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як 

через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і 

через механізми внутрішнього контролю;  

" Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб 

(тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких 

передусім належать працівники, кредитори, споживачі послуг Товариства, 

територіальна громада, на території якої розташоване Товариство, а також 

відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно 

співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення 

фінансової стабільності Товариства;  

" Товариство складає звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог 

статей 12', 12? Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг". 

Інші питання (елементи) 

Основні відомості про Товариство: 

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УЛЬТРА" 

Код ЄДРПОУ: 33153597. 

Юридична адреса: 03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корпус 3. 

Дата державної реєстрації: Дата державної реєстрації: 29.12.2004 року,  номер 

запису: 1 070 102 0000 004719. В звітному періоді зміни до статуту не вносилися, 

розмір статутного капіталу не змінювався.  

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Зареєстрована як фінансова 



установа відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 25.01.2005 р. № 3378, реєстраційний номер 

11101443, свідоцтво серія СТ 382, дата видачі 25.01.2005 р. Код фінансової 

установи 11. 

Чисельність працівників на звітну дату: - 5 чол. 

Ліцензії, видані Товариству Нацкомфінпослуг, на право здійснювати страхову 

діяльність з обов'язкових та добровільних видів страхування (термін дії 

необмежений) - 17 ліцензій, інформація розкрита в Примітках до річної фінансової 

звітності "Загальна інформація".  

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний номер 104/1/11, дата 

реєстрації випуску акцій 15 лютого 2011 року. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом  

якого є цей звіт незалежного аудитора, є    

Барановська В.П. 

Сертифікат аудитора серії а №  006998 від 20.12.2012р. 

  

Директор, аудитор                                                                             

 Чулковська І.В. 

Сертифікат аудитора серії а № 004127 

від  28.01.2000р. 

м. Київ 

19.04.2019р. 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму): 

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-

Консультант-Юрист". 

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В'ячеслава Липинського), 10, 

тел. 044-228-62-56. 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане 

Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року. 

Включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде 

Аудиторська палата України відповідно до Закону України "Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. №2258-VIII (номер 

реєстрації 4082, дата реєстрації 19.10.2018 року). 

Відомості про аудиторську фірму внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності: 

"Суб'єкти аудиторської діяльності"  

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

фінансової звітності" 

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

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:  № 0769, видане  

Рішенням АПУ від 29.03.2018 року № 356/4. Строк дії свідоцтва до 31.12.2023р. 

Умови договору на проведення аудиту: Договір N 12/03/2019-1   від 12.03.2019р., 

дата початку проведення  аудиторської перевірки 12.03.2019р., дата завершення - 

19.04.2019 року. 

 

 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до фiнансової звiтностi за  2018 рiк 

ПрАТ " СК "УЛЬТРА" 

Коротка характеристика страховика та його дiяльностi   

Приватне акцiонерне товариство " Страхова компанiя "УЛЬТРА" ( код за ЄДРПОУ 33152597, реєстр.номер, 

присвоєний Держфiнпослуг 11101443), попереднє найменування "Приватне акцiонерне товариство " Страхова 

компанiя "Страховий капiтал України"  повiдомляє наступне:  

   

        Основний вид дiяльностi згiдно Статуту: проведення страхування, перестрахування та здiйснення фiнансової 

дiяльностi, пов'язаної iз формуванням,  розмiщення страхових резервiв та їх управлiнням. 

        Товариство займається проведенням всiх видiв обов'язкового та добровiльного страхування та 

перестрахування згiдно з чинним законодавством України, на якi воно отримало лiцензiї. 

        Фiнансовою дiяльнiстю товариства є фiнансовi вкладення у депозити банкiв, акцiї та iншi цiннi папери (у тому 

числi державнi цiннi папери, цiннi папери банкiв, пiдприємств та органiзацiй) , придбання паїв господарських 

товариств, будинкiв, споруд, обладнання, земельних дiлянок, випуск у встановленому порядку власних цiнних 

паперiв( акцiй, облiгацiй, векселiв), тощо. 

        Товариство може надавати послуги для iнших страховикiв на пiдставi укладених цивiльно-правових угод, 

надавати послуги ( виконувати роботи), якщо це безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а 

також будь-якi операцiї для забезпечення власних господарських потреб Товариства.  

         Протягом  2018 р. було укладено 97 договорiв страхування, одержано (нараховано) страхових премiй на 

загальну суму 926,41 тис грн.; достроково припинено дiю 46 договорiв страхування та 1-х договорiв вхiдного 

перестрахування на суму 519,2 тис. грн. 

         Прiоритетним видом страхування в звiтному перiодi було страхування наземного транспорту.   

         Збиткових видiв страхування за звiтний перiод не було. 

          

        Протягом звiтного перiоду  2018 року було виплачено страхових вiдшкодувань  на загальну суму 586,16 тис. 

грн. по 21 страхових випадках. Одержано 396,02 тис. грн. компенсацiй часток страхових вiдшкодувань вiд 

перестраховикiв за поточний звiтний перiод та попереднi звiтнi перiоди, по яких  суми компенсацiй були 

врегульованi в поточному перiодi. 

 

                       Пояснення щодо окремих показникiв  промiжної та рiчної звiтностi 

 

     1.1. пояснення щодо порядку формування страхових резервiв та частки перестраховикiв у страхових резервах, 

застосованi страховиком методи формування страхових резервiв, у тому числi порядок визначення часток 

надходжень сум страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй) та сум часток страхових платежiв, що 

сплачуються перестраховикам, з вiдповiдних видiв страхування 

      Розрахунок    величини   резерву   незароблених   премiй та частки перестраховикiв у резервах незароблених 

премiй здiйснюється на будь-яку звiтну дату методом,  визначеним  Законом України "Про страхування" (метод 

"1/4"), а саме: 

 розмiр резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється   залежно   вiд  часток  

надходжень  сум  страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), якi обчислюються у розмiрi  80 

вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових платежiв (страхових  премiй,  страхових  внескiв),  з   вiдповiдних   

видiв страхування   у   кожному  мiсяцi  з  попереднiх  дев'яти  мiсяцiв i обчислюється в такому порядку: 

 частки надходжень  сум  страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за  першi  три  мiсяцi  

розрахункового  перiоду множаться на одну четверту; 

 частки надходжень сум страхових платежiв  (страхових  премiй, страхових  внескiв)  за наступнi три мiсяцi 

розрахункового перiоду множаться на одну другу; 

 частки надходжень  сум  страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за останнi три  мiсяцi  

розрахункового  перiоду множаться на три четвертих; 

одержанi добутки додаються.  

     Розрахунковий перiод становить дев'ять мiсяцiв. При розрахунку розмiру резерву незароблених премiй методом 

1/4  враховуються надходження сум страхових платежiв за перiод розрахунку, в тому числi за договорами, строк 

дiї яких закiнчився на дату розрахунку; частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових 

внескiв), що повертаються страхувальникам та перестрахувальникам, зменшують розмiр надходжень сум 

страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) з вiдповiдних видiв страхування у тому мiсяцi 

розрахункового перiоду, у якому вiдбулися страховi платежi (страховi премiї, страховi внески) 

 

      ПрАТ " СК "УЛЬТРА" були розрахованi та сформованi технiчнi резерви, в т.ч. Резерв незароблених премiй та 

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв  вiдповiдно до Методики формування страхових резервiв за видами 

страхування, iншими, нiж страхування життя, в редакцiї, що затверджена Розпорядженням Нацiональної комiсiї, 

що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та 

зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 (далi - Методика). 



     Страховi резерви розмiщенi в прийнятнi активи вiдповiдно до вимог Положення про обов'язковi критерiї i 

нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi 

операцiй страховика, затвердженого Розпорядженням Нацкомфiнпослуг  № 850 вiд 07.06.2018 р. 

        

 1.2. пояснення щодо методiв, що застосовуються страховиком при проведеннi перевiрки адекватностi страхових 

зобов'язань страховика 

     При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України. 

     Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" ми: 

а) не  визнавали як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi 

виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф 

та коливань збитковостi); 

б)  провели перевiрку адекватностi зобов'язань; 

в) не проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв 

або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами; 

') слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть активiв перестрахування 

    До оцiнки адекватностi страхових зобов'язань ми залучали актуарiїв ТОВ "Iнститут аналiзу ризикiв",  директор 

Плахтiй О.А. 

    Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань проводилась вiдповiдно до Методики формування страхових 

резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, в редакцiї, що затверджена Розпорядженням 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018 року 

N 1638 та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 (далi - Методика) 

     Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань здiи?снюється шляхом моделювання маи?бутнiх 

грошових потокiв за страховими контрактами. Моделювання проводиться на пiдставi аналiзу 

дiяльностi компанiї за попереднi 5 рокiв з використанням загальноприи?нятих актуарних методiв. 

    Методика перевiрки адекватностi страхових зобов'язань передбачає порiвняння розмiру 

сформованого технiчного резерву, зменшеного на розмiр вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних 

витрат, з поточною вартiстю майбутнiх грошових потокiв за договорами, а саме вартiстю майбутнiх страхових 

виплат за договорами та витрат, пов'язаних iз виконанням таких договорiв. 

 

1.3. пояснення щодо перевищення частки страхових платежiв, належних перестраховикам, над загальним обсягом 

страхових платежiв, отриманих за звiтний перiод, а також щодо перевищення частки страхових виплат 

(вiдшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат 

(вiдшкодувань) 

       Товариство не має перевищення частки страхових платежiв, належних перестраховикам, над загальним 

обсягом страхових платежiв, отриманих за звiтний перiод, а також перевищення частки страхових виплат 

(вiдшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат 

(вiдшкодувань). 

1.4. пояснення щодо отримання страховиком кредитiв та iнших позик (у разi такого отримання) протягом звiтного 

перiоду, у тому числi поворотної фiнансової допомоги 

      Товариством не отримувались кредити та iншi позики протягом звiтного перiоду, у тому числi поворотна 

фiнансова допомога. 

1.5. пояснення щодо наданих позик, фiнансових допомог у звiтному перiодi, у тому числi: iнформацiя про 

юридичних та/або фiзичних осiб, яким надано позики/допомогу, реквiзити вiдповiдних договорiв, строк, на який 

виданi позики/допомоги, стан погашення таких позик/допомог 

      Товариством у звiтному перiодi не надавались позики та фiнансовi допомоги юридичним чи фiзичним особам. 

     1.6. пояснення щодо наявностi обмежень щодо володiння активами у звiтному перiодi, у тому числi: iнформацiя 

про активи, що перебувають пiд обтяженням, вид такого обтяження, строк обтяження 

     У Товариства не iснує обмежень щодо володiння активами, оскiльки вони не перебувають пiд обтяженням. 

     1.7. розкриття iнформацiї про потенцiйнi зобов'язання страховика. Страховиком розкривається iнформацiя про 

подiї, що не вiдображаються у звiтностi страховика за звiтний перiод, але мiстять додаткову iнформацiю про 

фiнансовий стан страховика, а саме: 

1.7.1. виникнення зобов'язань, що пов'язанi з розглядом судових справ, у яких учасником є страховик, та можуть 

вплинути на фiнансовий стан страховика. У разi вiдсутностi таких судових справ на розглядi в судi про це 

необхiдно зазначити 

      У звiтному перiодi на розглядi в судi знаходиться судовий позов, який був поданий  ПрАТ "СК "Страховий 

капiтал України" до Державної податкової iнспекцiї у Голосiївському районi Головного управлiння ДФС у м. Києвi 

про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 30.12.2010р. № 0000612201/0 на 

загальну суму 570 747 (п'ятсот сiмдесят тисяч сiмсот сорок сiм) грн. 00 коп. Стан розгляду справи: 19.12.2016 року 

Окружним адмiнiстративним судом мiста Києва винесено постанову по справi №2а-7550/11/2670, якою визнано 

протиправним та скасовано повiдомлення-рiшення ДПI у Голосiївському районi м. Києва. 

На дату складання звiтностi справа знаходиться на стадiї апеляцiйного розгляду. 

 

1.7.2. виникнення нових податкових зобов'язань (змiна податкових зобов'язань у зв'язку зi змiною законодавства, 

змiна облiкової полiтики тощо). У разi вiдсутностi потенцiйних податкових зобов'язань про це необхiдно зазначити      

      Товариство за результатами фiнансового-господарської дiяльностi за 2018 року отримало збиток, визначений у 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до  мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

      Податок з доходу вiд страхових договорiв складає 12.2 тис. грн.. 

      Товариство не має нових податкових зобов'язань у зв'язку iз змiною податкових зобов'язань, змiною 

законодавства, змiною облiкової полiтик. 



1.7.3. виникнення зобов'язань з капiтальних вкладень (придбання основних засобiв, нематерiальних активiв тощо). 

У разi вiдсутностi таких зобов'язань про це необхiдно зазначити 

       

 Зобов'язань з капiтальних вкладень на кiнець звiтного 2018 року Товариство не має. 

 

1.7.4. виникнення зобов'язань з оренди (договiрнi зобов'язання, пов'язанi iз орендою основних засобiв та 

нематерiальних активiв тощо). У разi вiдсутностi таких зобов'язань про це необхiдно зазначити 

     Орендна плата згiдно iз умовами договору оренди сплачується своєчасно. Невиконанi зобов'язання вiдсутнi. 

1.7.5. виникнення безвiдкличних позабалансових зобов'язань (гарантiї, поручительства за третiх осiб, iншi 

безвiдкличнi позабалансовi зобов'язання тощо). У разi вiдсутностi таких зобов'язань про це необхiдно зазначити 

     Безвiдкличнi позабалансовi зобов'язання (гарантiї, поручительства за третiх осiб, iншi безвiдкличнi 

позабалансовi зобов'язання) вiдсутнi. 

1.8. пояснення щодо операцiй з активами, якi мали мiсце у звiтному перiодi та призвели до змiни обсягiв та/або 

структури активiв страховика на 10 i бiльше вiдсоткiв вiд загальної вартостi активiв на останню звiтну дату, у тому 

числi: вид (суть), мета здiйснення операцiї, обсяги операцiї, реквiзити та предмет вiдповiдного договору (угоди) та 

контрагентiв 

- Протягом звiтного року Товариством було здiйснено значний правочин, а саме: 

Вiдчуження Товариством корпоративних прав ТОВ "ПРОФБУДКОНСАЛТ" шляхом продажу згiдно договору 

купiвлi-продажу частки № 28/12-1/18 вiд 28.12.2018  (згiдно Протоколу позачергового засiдання Наглядової Ради 

№ 5 вiд  17 грудня 2018року). 

 

     1.9. коригування звiтностi (страховиком розкривається iнформацiя щодо коригувань у звiтному перiодi 

фiнансової звiтностi та звiтних даних. У разi якщо в зазначений перiод фiнансова звiтнiсть та звiтнi данi не 

коригувалася, про це необхiдно зазначити)     

       В ходi пiдготовки фiнансової звiтностi за 2018 рiк було виявлено помилку, а саме надлишково нарахованi 

страховi премiї по договорах вихiдного перестрахування , термiн дiї яких закiнчився в 2017 роцi. Так, як цi операцiї 

вiдносяться до минулого звiтного перiоду, було проведено виправлення вказаних операцiй на загальну суму 1,0 

тис. грн та в фiнансовiй звiтностi вiдкориговано показники з урахуванням вказаних виправлень: 

Найменування форми звiтностi Найменування показника Сума коригування, тис.грн Попереднє 

значення показника, тис.грн Вiдкоригований результат, тис.грн 

Звiт про власний капiтал Нерозподiлений прибуток, р. 4010, гр..7 1 465 466 

Звiт про фiнансовий стан Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, р.1650, гр.3

 1 406 405 

Звiт про фiнансовий стан Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток), р.1410,гр.3 1 465

 466 

1.10. наявнiсть судових позовiв щодо виконання страховиком зобов'язань за договорами страхування 

(перестрахування). (Страховиком розкривається iнформацiя про наявнiсть у судi справ, якi стосуються часткового 

виконання або невиконання таким страховиком зобов'язань за договорами страхування (перестрахування) iз 

розкриттям сум претензiй до страховика за такими судовими позовами, наявностi сформованих страхових резервiв 

за такими договорами, iншої iнформацiї, яка може мати суттєвий вплив на фiнансовий стан страховика. У разi 

вiдсутностi таких судових позовiв про це необхiдно зазначити.) 

    Судових позовiв щодо виконання Товариством зобов'язань за договорами страхування (перестрахування) на 

кiнець звiтного перiоду ПрАТ " СК "УЛЬТРА" не має. 

2. Розкриття iнформацiї щодо показникiв рiчної звiтностi, а саме: 

2.1. забезпечення безперервностi дiяльностi (Страховиком розкриваються основнi положення плану щодо 

забезпечення безперервної дiяльностi страховика i дiї на випадок кризових ситуацiй iз розкриттям зовнiшнiх та/або 

внутрiшнiх чинникiв, якi можуть призвести до суттєвих фiнансових втрат. У разi вiдсутностi такого плану 

необхiдно про це зазначити) 

     Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена, виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до 

якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не 

включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити 

подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

     Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, керiвництво бере до уваги всю наявну iнформацiю щодо 

майбутнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуючись цим перiодом. 

       Керiвництво планує вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку. 

Товариство має фiнансовий план та стратегiю на 2019 рiк - основнi змiни  будуть пов'язанi, насамперед, iз 

виконанням вимог Положення № 850 вiд 07.06.2018 щодо наявностi прийнятних активiв; новими страховими 

продуктами та взаємодiєю з iснуючими та потенцiйними клiєнтами, удосконалення процесiв управлiння 

Товариства, що дасть змогу Товариству залишатись на ринку страхових послуг.   

2.2. корпоративне управлiння (Страховиком розкривається внутрiшня органiзацiйна структура страховика, 

iнформацiя про систему вiдносин, яка визначає правила та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi 

господарського товариства та здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та 

його учасниками стосовно управлiння товариством) 

     Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується шляхом неухильного виконання 

норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та 

виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, 

Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", 

Закону України "Про страхування", Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг", iншого законодавства, Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв Товариства, 

розпоряджень i наказiв Наглядової ради та Голови Правлiння. 



     Фактiв недотримання  принципiв корпоративного управлiння та/або вiдхилення вiд таких принципiв не 

встановлено. 

2.3. засновники (учасники) страховика та участь страховика в iнших фiнансових установах, у тому числi 

страховиках (Страховиком розкривається iнформацiя щодо загального розмiру внескiв страховика до статутних 

капiталiв iнших фiнансових установ, у тому числi страховикiв, а також розкривається iнформацiя щодо дотримання 

цими фiнансовими установами нормативiв щодо формування капiталу та вимог забезпечення платоспроможностi) 

Станом на 31.12.2018р. частки в Статутному капiталi 10000,0 тис. грн. належать  наступним юридичним та 

фiзичним особам:  

 

Учасники 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

 Частка,% Сума, тис.грн Частка, % Сума, тис. грн,  

ESMANIA INVESTMENTS LIMITED (юридична особа зареєстрована за законодавством Кiпру; мiсцезнаходження: 

Васiлiка, буд. 1, Кiпр, Нiкосiя, Далi, 2540; номер реєстрацiї HE 342228) 89,78 8978,0 89,78 8978,0 

Янковський Iгор Миколайович , громадянин України 0,25 25,0 0,25 25,0 

Янковська Iрина Миколаївна, громадянка України 9,97 997,0 9,97 997,0 

        Особами, що здiйснюють контроль за  фiнансовою  установою, є наступнi : Янковський Iгор   Миколайович, 

який здiйснює контроль на  90,03 %. 

         Товариство не є засновником iнших фiнансових установ, у тому числi страхових. 

2.3.1.Також страховиком розкривається iнформацiя про наявнiсть у страховика дочiрнiх пiдприємств та їх перелiк. 

У разi вiдсутностi у страховика дочiрнiх пiдприємств необхiдно про це зазначити. 

       Станом на кiнець звiтного перiоду у Товариства вiдсутнi дочiрнi пiдприємства. Частку ПрАТ "СК "УЛЬТРА" в 

ТОВ "ПРОФБУДКОНСАЛТ", код ЄДРПОУ - 38805167, було вiдчужено 28.12.2018р. 

2.3.2. Додатково розкривається iнформацiя про країну реєстрацiї таких установ та пiдприємств з визначенням 

частки участi страховика в таких пiдприємствах, вид економiчної дiяльностi таких пiдприємств. 

      Частка ПрАТ " СК "УЛЬТРА" в статутному капiталi ТОВ "ПРОФБУДКОНСАЛТ" складала  99,99%. Країна 

реєстрацiї пiдприємства - Україна. Основний вид економiчної дiяльностi згiдно КВЕД: 77.33 Надання в оренду 

офiсних машин i устаткування, у тому числi комп'ютери. 

2.3.3. Окремо страховиком зазначається iнформацiя щодо виконання особами, якi є засновниками (учасниками) 

страховика, зобов'язань щодо формування капiталу страховика, та у разi, якщо такi особи є фiнансовими 

установами, розкривається iнформацiя щодо дотримання такою установою нормативiв щодо формування капiталу 

та вимог забезпечення платоспроможностi з виокремленням iнформацiї стосовно окремої юридичної особи i групи 

пiдприємств як єдиної економiчної одиницi, що складає фiнансову групу (у разi наявностi такої фiнансової групи). 

     Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 р. сплачено повнiстю. У 2018 роцi змiни до розмiру 

статутного капiталу не вносилися. Всього станом на  31.12.2018 року загальна сума статутного капiталу складає 10 

000 000,00 грн. Учасники Товариства не являються фiнансовими установами. 

2.4. належнiсть страховика до фiнансових груп.(Страховиком розкривається iнформацiя щодо участi в банкiвських 

та/або небанкiвських фiнансових групах iз зазначенням структури власностi такої групи. Також страховиком 

розкривається iнформацiя про припинення iснування банкiвської та/або небанкiвської фiнансової групи, та/або 

змiни своєї структури власностi, та/або вихiд страховика з такої групи) 

     Товариство не належить до фiнансових груп та не приймає участi в банкiвських та/або небанкiвських 

фiнансових групах. 

2.5. система управлiння ризиками.(Страховиком розкриваються загальна структура та основнi завдання, функцiї та 

пiдзвiтнiсть пiдроздiлу страховика (або вiдповiдального працiвника), що виконує функцiю оцiнки ризикiв, перелiк 

ризикiв (пiдгруп ризикiв), якi iдентифiкує страховик у своїй дiяльностi (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, 

ризик дефолту контрагента, операцiйний ризик, ризик учасника фiнансової групи); перелiк ризикiв, якi потребують 

мiнiмiзацiї i пом'якшення їх наслiдкiв, та стратегiя керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до таких 

ризикiв) 

      Вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг №295 вiд 04.02.2014 р., у 2014 роцi Товариство запровадило 

ефективну систему управлiння ризиками. Було призначено працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв, 

розроблено та затверджено Наглядовою радою Стратегiю управлiння ризиками, проведено стрес-тестування. Було 

розроблено та запроваджено модулi розрахунку для ризикiв, що впливають на дiяльнiсть Товариства. Правлiнням 

Товариства постiйно забезпечувалась практична реалiзацiя основних моментiв системи управлiння ризиками. 

 

    Управлiння ризиками Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових 

наслiдкiв, що включає їх iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та уникнення.  

    При здiйсненнi управлiння ризиками страховик систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 

    1) андеррайтинговий ризик. 

Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, андеррайтинговий ризик включає: 

ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та 

розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 

катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх 

наслiдкiв. 

    2) ринковий ризик, що включає: 

ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв 

страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 

ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання 

вартостi позикових коштiв; 

валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання курсiв 

обмiну валют; 



ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання рiзницi в 

доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з тим самим (або близьким) термiном до 

погашення; 

майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання 

ринкових цiн на нерухомiсть; 

ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у 

зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв; 

     3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого 

дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком; 

     4) операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв 

оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та 

несанкцiонованi дiї персоналу; 

    5) ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-учасника 

фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, до складу якої входить 

страховик. 

    6) ризик країни Україна. Україна є країною з перехiдною економiкою i в даний час не має достатньо розвиненою 

дiлової та законодавчої iнфраструктури, включаючи стабiльну банкiвську i судову системи, якi iснують в країнах з 

бiльш розвиненою ринковою економiкою. Сучасна українська економiка характеризується, зокрема, такими 

явищами, як низька конвертованiсть нацiональної валюти за кордоном, валютний контроль, низький рiвень 

лiквiдностi на ринках капiталу i триваюча iнфляцiя. В результатi, ведення дiяльностi в Українi пов'язане з 

ризиками, якi як правило, не зустрiчаються в країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Стабiльний i 

успiшний розвиток української економiки i бiзнесу Компанiї в певнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних 

заходiв, що вживаються урядом, а також подальшого розвитку правової та полiтичної систем. 

 

      2.6. стислi результати проведеного страховиком стрес-тестування рiчної звiтностi та промiжної звiтностi з 

розкриттям iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв; 

    В результатi проведеного стрес-тестування по даних звiтностi за 2018 рiк  ПрАТ "Страхова компанiя  "УЛЬТРА" 

має зменшення нетто-активiв приблизно на 7%. Цей результат не має значного впливу на стан платоспроможностi 

страховика, тому що, при нормативному запасi платоспроможностi в сумi 100,9 тис.грн.,  фактичний запас 

платоспроможностi складає 10019,0 тис. грн, перевищення - 9914,1 тис.грн. , що у вiдсотках складає бiльше 2000%. 

 

      2.7. управлiння капiталом (Страховик розкриває iнформацiю щодо полiтики та процесiв управлiння капiталом, 

здатностi власникiв у майбутньому надавати у разi потреби додаткову фiнансову пiдтримку страховику. Також 

страховиком може зазначатися iнформацiя щодо можливостi додаткової капiталiзацiї страховика за рахунок нових 

(додаткових) iнвесторiв) 

      Полiтика Товариства передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення належної довiри з 

боку iнвесторiв, власникiв полiсiв та iнших учасникiв ринку, а також для забезпечення стiйкого розвитку 

господарської дiяльностi у майбутньому. Здiйснюючи управлiння капiталом, Товариство має на метi: 

     виконання вимог щодо капiталу, якi встановлює регулятор ринку страхування, на якому Компанiя здiйснює 

свою дiяльнiсть; 

    збереження здатностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, що передбачає спроможнiсть i надалi 

забезпечувати доходи для акцiонерiв та вигоди для iнших зацiкавлених осiб; 

забезпечення адекватного доходу для акцiонерiв, визначаючи цiни страхування пропорцiйно рiвню ризику. 

      Товариство повинне виконувати вимоги щодо платоспроможностi страхових компанiй, якi є чинними в Українi. 

Товариство проводить необхiдне тестування з метою забезпечення постiйного та повного виконання цих вимог, 

серед яких є вимога щодо утримання надлишку фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв)  порiвняно з 

розрахованим нормативним запасом платоспроможностi. 

      Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи)  дорiвнює рiзницi мiж сукупними активами за 

вирахуванням нематерiальних активiв та загальною сумою зобов'язань, включаючи страховi резерви.  

       Товариство дотримувалось усiх зовнiшньо встановлених вимог до капiталу станом на 31 грудня 2018р. 

Протягом звiтного перiоду Товариство не змiнювало свiй пiдхiд до управлiння капiталом.       

2.8. внутрiшнiй аудит страховика (Страховиком розкривається iнформацiя про пiдроздiл (фахiвця) з внутрiшнього 

аудиту, його пiдпорядкування наглядовiй (спостережнiй) радi страховика, а у разi, коли законодавством не 

вимагається обов'язкове утворення наглядової (спостережної) ради, вищому органу управлiння страховика) 

       Вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг №1772 вiд 05.06.2014 р., у 2018 роцi Товариство 

забезпечувало ефективну органiзацiю та проведення внутрiшнього аудиту. 

Служба внутрiшнього аудиту Товариства протягом 2018 року надавала рекомендацiї щодо покращення системи 

управлiння фiнансовою установою, здiйснювала монiторинг  впровадження структурними пiдроздiлами прийнятих 

рекомендацiй, виявляло сфери потенцiйних збиткiв для Товариства.  

        Служба внутрiшнього аудиту своєчасно надала звiт Наглядовiй радi Товариства за результатами внутрiшнього 

аудиту та повiдомила про виявленi пiд час його проведення недолiки та ризики. 

 

2.9. iнша звiтнiсть (Страховиком розкривається iнформацiя щодо статусу страховика у фiнансовiй групi 

(материнське або дочiрнє пiдприємство), iнформацiя щодо складання консолiдованої фiнансової звiтностi цим 

страховиком, яка вiдображає фiнансове становище, результати дiяльностi та рух грошових коштiв юридичної 

особи та її дочiрнiх пiдприємств як єдиної економiчної одиницi, або складання консолiдованої звiтностi щодо 

дiяльностi цього страховика як учасника фiнансової групи. Також страховиком може розкриватися iнформацiя 

щодо складання звiтностi iншої, нiж передбачена цим Порядком, з використанням облiкових полiтик, 

обов'язковiсть яких не визначена законодавчими актами України) 



    Товариство не належить до фiнансових груп. Звiтнiсть iнша, нiж передбачена цим Порядком, з використанням 

облiкових полiтик, обов'язковiсть яких не визначена законодавчими актами України, Товариством не складається. 

2.10. iнформацiя щодо подiй пiсля дати балансу (Страховиком розкривається iнформацiя про подiї, що вiдбулися 

мiж датою складання балансу i датою затвердження вiдповiдним органом страховика фiнансової звiтностi, 

пiдготовленої для оприлюднення, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан страховика) 

       При складаннi фiнансової звiтностi  Товариство враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i вiдображає їх 

у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО № 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду".  

       Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску  22.02.2019 р. 

       Товариство оцiнило в перiод з 31.12.2018 року й до цiєї дати iснування наступних подiй: подiї, якi свiдчать про 

умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2018 рiк); 

та подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування 

фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв). 

        Жодної  з вищевказаних подiй протягом перiоду пiсля дати балансу не вiдбулося. 

2.11. iнформацiя щодо особи, яка здiйснювала актуарнi розрахунки (Страховиком розкривається iнформацiя про 

особу, яка здiйснювала актуарнi розрахунки iз зазначенням реєстрацiйного номера свiдоцтва про вiдповiднiсть 

квалiфiкацiйним вимогам до осiб, якi можуть займатися актуарними розрахунками) 

    Протягом звiтного перiоду актуарнi розрахунки для ПрАТ " СК "СКУ" здiйснювали фахiвцi ТОВ "Iнститут 

аналiзу ризикiв", директор Плахтiй О.А. 

 

Iнформацiя щодо дотримання страховиком нормативiв 

достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, 

якостi активiв та ризиковостi операцiй, а також iнформацiя щодо 

iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями 

з фiнансовими активами. 

 

       ПрАТ " СК "УЛЬТРА" протягом звiтного перiоду дотримувалось нормативiв достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв. 

      Оцiнка прийнятних активiв здiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ за справедливою вартiстю.   

      Страховi резерви розмiщенi в прийнятнi активи вiдповiдно до вимог Положення  про  обов'язковi  критерiї та 

нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв страховика, затвердженого Розпорядженням 

Нацкомфiнпослуг  № 850 вiд 07.06.2018р. 

         Станом на 31.12.2018р.  Товариством виконано вимоги вищевказаного Положення, а саме:  

Роздiлу VI  вiдносно Нормативу якостi активiв, який складає ,- разом не менше 40 вiдсоткiв страхових резервiв: 

Грошовi кошти ПрАТ " СК "УЛЬТРА" станом на 31.12.2018 р.  в сумi 6843,0 тис. грн розмiщенi в банках, якi 

мають кредитний рейтинг не нижче нiж АА за нацiональною рейтинговою шкалою - АТ "УКРСИББАНК", АТ 

"ОЩАДБАНК", АТ "УКРЕКСИМБАНК"; 

Роздiлу III Положення з урахуванням , що при розрахунку нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу 

вiдповiдно до роздiлу III Положення: 

 з 31 грудня 2018 року до 29 червня 2019 року включно - застосовуються 30 % величини К та 30 % величини НЗП. 

              Сума прийнятних активiв Товариства станом на звiтну дату складає 9826,7 тис. грн та виражена 

наступними категорiями активiв : 

- Грошовi кошти на поточних рахунках; 

- Банкiвськi вклади (депозити); 

- Нерухоме майно ( земельнi дiлянки); 

- Права вимоги до перестраховикiв. 

  

 

Iнша iнформацiя, що потребує уточнення, деталiзацiї та додаткових пояснень 

 

     Невиконаних страхових зобов'язань щодо страхових виплат  на кiнець звiтного перiоду немає.     

     Простроченої дебiторської заборгованостi по договорах страхування та вхiдного перестрахування немає.  

     Простроченої кредиторської заборгованостi немає.  

     Простроченої заборгованостi по виплатi заробiтної плати немає. 

     Кредитнi ресурси та iншi позики у звiтному перiодi не залучались.    

          В пунктi 6.3.3 роздiлу 6 - Умови забезпечення платоспроможностi страховика, пiдпункт 3 "Довгостроковi 

фiнансовi iнвестицiї" та "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" не вказаний кiнцевий термiн вкладень по акцiях в зв'язку з 

тим, що термiн вкладень у акцiй не обмежений i залежить вiд дiяльностi  емiтента.    

     Для розширення страхового поля та збiльшення надходжень страхових платежiв компанiя проводить 

маркетинговi дослiдження, рекламу, переговори та зустрiчi з потенцiйними клiєнтами. 

      ПрАТ " СК "УЛЬТРА"  забезпечена орендованим примiщенням, в штатi працює 3 спецiалiстiв з вiдповiдною 

освiтою.  

      Середня заробiтна плата за мiсяць становить 5350 грн.     

 

                            Голова  Правлiння                                             Г.Ф.Плотнiкова      

    

                            Головний бухгалтер                                          Л.Ф.Зворська   

 

 

 

 



 



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

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

11.01.2018 14.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

26.04.2018 27.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

26.04.2018 27.04.2018 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                     

26.04.2018 27.04.2018 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                                                               

 
 


