


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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління  

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 мають бути 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 X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

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 про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

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

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

після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 

звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

- Рiчна iнформацiя не була затверджена Наглядовою радою, адже згiдно зi Статутом Товариства 

та ЗУ "Про акцiонернi товариства" затвердження рiчного звiту Товариства належить до 

виключної компетенцiї загальних зборiв. 

- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент не приймав участi в 

створеннi юридичних осiб.  

- Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 2) iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, 

оскiльки у звiтному роцi облiгацiї не випускались;  

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, оскiльки у 

звiтному роцi iншi цiннi папери - не випускались;  

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi походнi 

цiннi папери - не випускались;  

5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнювалась, оскiльки у 

звiтному роцi викуп власних акцiй - не здiйснювався. 

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 

- фiлiали або iншi вiдокремленi пiдроздiли вiдсутнi. 

-iнформацi про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - станом на 



31.12.2019 року жодна посадова особа не володiє акцiями емiтента 

- iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення - будь-якi винагороди або компенсацiї не виплачувалися протягом 

звiтного року 

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - Товариство не є емiтентом 

боргових цiнних паперiв.  

- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного перiоду 

дана iнформацiя була невiдома 

- Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 4) iнформацiя про обсяги 

виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi. 

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

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) - iнформацiя вiдсутня, у звiтному роцi випуск цiльових облiгацiй емiтентом не 

здiйснювався.  

- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - у звiтному перiодi 

Товариством не приймалося рiшення щодо виплати дивiдендiв. 

- iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - придбань 

власних акцiй протягом звiтного року не вiдбувалося 

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента - працiвники емiтента не володiють iншими цiнними паперами 

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу - працiвники емiтента не володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу 

- 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 - таких обмежень немає 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 23.12.1994 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 192700000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 181 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

 АТ <Райффайзен Банк Аваль>, МФО 380805 

2) IBAN 

 UA503808050000000000265012169 

3) поточний рахунок 

 UA503808050000000000265012169 

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

у іноземній валюті 

 АТ <Райффайзен Банк Аваль>, МФО 380805 

5) IBAN 

 UA513808050000000000265092273 

6) поточний рахунок 

 UA513808050000000000265092273 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Cтрахування майна (крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного 

транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

Серiя АГ 

№569719 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування вантажiв та 

багажу(вантажобагажу) 

Серiя АГ 

№569706 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування фiнансових ризикiв Серiя АГ 

№569730 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Cтрахування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

Серiя АГ 

№569725 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Cтрахування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту 

Серiя АГ 

№569718 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

Серiя АГ 

№569710 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй 

Серiя АГ 

№569712 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

Серiя АГ 

№569722 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування залiзничного 

транспорту 

Серiя АГ 

№569715 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника 

Серiя АГ 

№569709 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безсткорово 

Страхування водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

Серiя АГ 

№569711 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

Серiя АГ 

№569708 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



перевiзника) 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування повiтряного 

транспорту 

Серiя АГ 

№569726 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

Серiя АГ 

№569723 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування здоров'я на випадок 

хвороби 

Серiя АГ 

№569717 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування медичних витрат Серiя АГ 

№569721 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

Серiя АГ 

№569720 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування судових витрат Серiя АГ 

№569728 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) 

та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

Серiя АГ 

№56972 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi 

Серiя АГ 

№569724 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

Серiя АГ 

№569713 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути задiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту 

Серiя АГ 

№569732 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 

Серiя АГ 

№569714 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



небезпечних вантажiв 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi 

чи iншому законному володiннi 

зброю, за шкоду, яка може бути 

заподiяна третiй особi або її 

майну внаслiдок володiння, 

зберiгання чи використання цiєї 

зброї 

Серiя АГ 

№569716 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цив-ї вiдповi-стi 

суб'єктiв господарювання за 

шкоду,яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної 

небезпеки,включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти,госп. дiя-сть на яких 

може призвести до аварiй 

екол-го характеру 

Серiя АГ 

№569731 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування тварин на випадок 

загибелi,  знищення, 

вимушеного забою, вiд хвороб, 

стихiйних лих та нещасних 

випадкiв у випадках та згiдно з 

перелiком тварин, встановлених 

Кабiнетом Мiнiстрiв України 

Серiя АГ 

№569729 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Авiацiйне страхування цивiльної 

авiацiї 

Серiя АГ 

№569705 

23.03.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 

пошкодження або псування 

Серiя АВ 

№594195 

27.12.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

Серiя АЕ 

№293880 

17.06.2014 Нацiональна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

б/н (в 

електронному 

11.01.2018 Нацiональна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку 

може бути заподiяно довкiллю 

або здоров'ю людей пiд час 

зберiгання та застосування 

б/н (в 

електронному 

11.01.2018 Нацiональна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



пестицидiв i агрохiмiкатiв 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

Страхування майнових ризикiв 

при промисловiй розробцi 

родовищ нафти i газу у 

випадках, передбачених Законом 

України "Про нафту i газ" 

б/н (в 

електронному 

11.01.2018 Нацiональна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - безстроково 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Рейтингове агентство "Стандарт 

Рейтинг" (Україна) 

міжнародне 

рейтингове 

агентство 

Визначення 

рейтингової оцінки 

емітента 12.05.2019 

uaAA+ 

Опис  

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Органiзацiйна структура емiтента складається iз департаментiв, вiддiлiв, служб, секторiв. Орган 

управлiння - загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган - Правлiння, очолюване Головою 

Правлiння. Дiяльнiсть компанiї контролює Наглядова Рада та внутрiшнiй аудитор. У груднi 2009 

року вiдбулась реорганiзацiя структури пiдприємства i замiсть вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв фiлiй, якi лiквiдованi, органiзованi невiдокремленi структурнi пiдроздiли - дирекцiї. 

На сьогоднi на змiну дирекцiям функцiонуває розгалужена регiональна агентська мережа. 

 

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 

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду (осiб) - 220; середньооблiкова чисельнiсть 

штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 181; середня чисельнiсть позаштатних 

працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 3; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного 

робочого часу (осiб) - 17. Фонд оплати працi - усього - 71 914 909, 83 грн.; вiдносно попереднього 

року фонд оплати працi збiльшено на 30 648 660,55 грн. В Товариствi дiє кадрова програма 

навчання та розвитку персоналу, 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 

Товариство є членом Нацiональної асоцiацiї страховикiв України (03040, м. Київ, вулиця 

Демiївська, 13, примiщення 5, офiс №5 (лiт. "А-15"); код ЄДР 41697701) з дати її заснування та 



державної реєстрацiї - 01.11.2017р. Асоцiацiя створена для представлення iнтересiв своїх 

засновникiв (учасникiв) i утримується за рахунок внескiв засновникiв (учасникiв). Асоцiацiя не 

проводить пiдприємницької i господарської дiяльностi, за винятком отримання пасивних доходiв. 

Прiоритетними напрямками дiяльностi Асоцiацiї є розробка, затвердження та запровадження 

високого рiвня правил та стандартiв дiяльностi на ринку страхових послуг, отримання статусу та 

реалiзацiя повноважень саморегулiвної органiзацiї. 

 

 

 

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

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

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

діяльності 

Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводиться. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку, iнших нормативних актiв, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. 

Фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) складається на 

пiдставi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiталi, господарських операцiях i результатах 

дiяльностi компанiї за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (корегувань) статей 

у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. 

 

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

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

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основнi види послуг: страхування тварин на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд 

хвороб, стихiйних лих та нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком тварин, 

встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України; страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути 

заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї; 



страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв -страхування врожаю 

сiльськогосподарських культур i багаторiчних насаджень державними сiльськогосподарськими 

пiдприємствами, врожаю зернових культур i цукрових бурякiв сiльськогосподарськими 

пiдприємствами всiх форм власностi; страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної 

небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на 

яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно - епiдемiологiчного характеру; 

страхування залiзничного транспорту; страхування судових витрат; страхування виданих 

гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); страхування медичних витрат; 

страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; особисте страхування працiвникiв вiдомчої 

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

України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд); 

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; 

авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; страхування цивiльної вiдповiдальностi операторiв 

ядерної установки за ядерну шкоду, яке може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту; 

страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту); 

страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника); страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

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

(вантажобагажу)]; страхування вiд нещасних випадкiв; страхування кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); страхування здоров'я на випадок 

хвороби; страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; страхування 

вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]; страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу); страхування фiнансових ризикiв; страхування повiтряного транспорту; 

страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я); страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса; 

страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i 

агрохiмiкатiв; страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у 

випадках, передбачених Законом України "Про нафту i газ". 

Дiяльнiсть Товариства здiйснюється як через власну фiлiйну мережу, так iз залученням страхових 

посередникiв на всiй територiї України. Основними конкурентами в сферi обов"язкового 

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв є 

страховики-члени МТСБУ. 

 

 

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  

Придбанi засоби у 2015 роцi:  

Нежиле прим., м. Добропiлля, вул. Первомайська, будинок 115, площа 94,2 кв. м.( 42,1 тис.грн.);  

Жилий будинок за адресою: м. Краматорськ,вул. Паркова, буд.21,S=124,6 (401,6 тис. грн.);  

Квартира №108, за адресою м. Ясинувата, Центральний мiкрорайон, буд.24, S=63,6 (7,1 тис.грн.); 

Квартира №32, за адресою м. Селидове, вул. Михайлiвська, буд.90,S=57,8 (28,7 тис.грн.);  

Квартира №37, за адресою м. Єнакiєве, проспект Шевченка,буд.82,S=72,8 (38,2 тис.грн.);  

Квартира №41, за адресою м. Шахтарськ, вул. Ленiна,13,S=54,2 кв.м (39,2 тис.грн.);  



Нежиле примiщення, м. Слов'янськ, бульвар Пушкiна, буд.2,S=101,2 (47,8 тис.грн.);  

Нежиле примiщення, м. Снiжне, вул. Ленiна, буд.18, примiщення 5,S=89 (43,1 тис.грн);  

Нежиле примiщення, смт. Олександрiвка, вул. Радянської Конституцiї, буд.5,S=42,7(57,2тис. 

грн.); Нежитлове примiщення, м. Амвросiївка, вул.Ленiна,9,пл.60,3кв. м. (30,5 тис.грн.); 

Примiщення, м. Донецьк,бульв. Шевченка, буд.36,S=251,1 (1139,1 тис.грн.);  

Примiщення офiсу, м.Костянтинiвка, бул-р Космонавтiв, буд.4, прим. №30 (53,4 тис.грн.); 

Частина нежитл. примiщення, смт. Мангуш, вул. Ленiна, буд.66,S=73,6 (71,6 тис.грн.);  

Частка нежитл. будiвлi, за адресою м. Новоазовськ, вул. Гриценка,92, S=293 кв.м. (28,7тис.грн.); 

АвтомобiльSkoda Octavia A5, (149,0 тис. грн.); Структурована кабельна система (61,5 тис.грн.); 

Система вiдеоспостереження Л.Українки (145,6 тис. грн.) 

Реалiзованi засоби у 2015 роцi: 

м.Одеса, прим.вул. Посмiтного,22 S=167,5 (954,2 тис.грн.); м.Тернопiль, квартира, вул. 

М.Грушевського 5, кв.2 заг.пл. 79,1 м.кв. (1807,7 тис.грн.); м. Волинь, квартира-офiс (760,7 

тис.грн.); м. Вол-Волинський, примiщення, вул. Шевченка, 8 заг. пл. 45,10 м.кв. (128,8 тис.грн.);  

м.Полтава, примiщення, вул. 1100р Полтави (1430,9 тис.грн.); смт.Рава-Руська, прим-ня S=83,9 

(440, тис.грн.);  

Автомобiль VW Passat, WVWZZZ3CZ8P060622 (197,8 тис. грн.);  Автомобiль Daewoo Lanos 

SUPTF696D8W 430387 (73,2тис.грн.);  Автомобiль Daewoo Lanos SUPTF696D8W 430585 

(73,2тис.грн.); Автомобiль VW Passat, VWZZZ3CZ8P060283, (197,8тис. грн.); Автомобiль Daewoo 

Lanos SUPTF696D8W 430401 (73,2 тис.грн.); Автомобiль Daewoo Lanos SUPTF696D8W 431040 

(73,2 тис.грн.);  Автомобiль Daewoo Lanos SUPTF696D8W 431042 (73,2 тис.грн.); Автомобiль 

Daewoo Lanos SUPTF696D8W 430042 (73,2 тис.грн.);  Автомобiль Chevrolet Niva 21230L кузов 

X9L21230070191049, (75,8 тис.грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MP-152981 (179,5 

тис.грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MP TMBBA41Z4BB-153028, (179,5 тис.грн.);  

Автомобiль Fabia Ambiente 1.4/63kW TMBEC45J0BB-501371 (129,3 тис.грн.); Автомобiль Fabia 

Ambiente 1.4/63kW-501532, (127,7 тис.грн.);  Автомобiль Fabia Ambiente 1.4/63kW-501537 (125,9 

8 тис.грн.); Автомобiль Scoda Fabia New 1.4 5-G Ambiente TMBEC45JXBB-501376 (129,3 

тис.грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MP-152947, (183,4тис.рн.); Автомобiль Octavia А5 

Elegance 1.6MP TMBBA41Z4BB-153013, (179,5тис. грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 

1.6MP-152760 (181,1 тис.грн.); Автомобiль Scoda Octavia A5 1.9TDI 5-G Ambiente-152267 (204,4 

тис. грн.); Автомобiль Scoda Octavia A5 Ambiente 1.6MPI/75kW-B159785, (150,4 тис.грн.); Причiп 

житловий Hobby 545 (57,2 тис.грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MP-153056, д.н. (167,1 

тис.грн.); Автомобiль Fabia Ambiente 1.4/63kW-501544, (127,7 тис.грн.); Автомобiль Fabia 

Ambiente 1.4/63kW-501609 (127,7 тис.грн.); Автомобiль Fabia Ambiente 1.4/63kW-501605, (127,7 

тис. грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MP TMBBA41Z4BB-153099 (179,5 тис.грн.); 

Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MP-153053, 167,5 тис. грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 

1.6MP-152954, (181,2 тис.грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MP-152942, (181,9 тис.грн.); 

Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MP TMBBA41Z4BB-152686, (188,8 тис.грн.); Автомобiль 

Octavia А5 Elegance 1.6MP-152978 (179,5 тис. грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 

1.6MP-153051, (167,1 тис.грн.); 33. Автомобiль Scoda Octavia A5 1.6 5-G Ambiente-152615 (166,6 

тис.грн.); Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MP-153049, (166,0 тис.грн.); Автомобiль Daewoo 

Lanos SUPTF696D8W 430400 (73,2 тис.грн.); Автомобiл.ь Chevrolet Niva 21230L кузов 

X9L21230070195227, (75,8 тис.грн.); Автомобiль Chevrolet Niva 21230L кузов 

X9L21230070198779, (75,8 тис. грн.). 

Придбанi засоби у 2016 роцi: значних придбань в 2016 роцi не здiйснювалось.  

Реалiзованi засоби у 2016 роцi: смт.Маневичi, БудинокS=75,1 (385,4 тис.грн.); м.Дрогобич, 

примiщ., вул.Сiчових Стрiльцiв,4  S=85,5 (689,7 тис.грн.); м.Олександрiя, примiщення,  пр. 

Ленiна  95/74 лiт. А, заг. пл. 49,8 м.кв. (385,7тис.грн.),; 

Автомобiль Scoda Octavia A5 Ambiente 1.6MPI/75kW-B159629, (150,4 тис.грн.), Автомобiль Skoda  

А5 Амбiєнте TMBСА41Z87B152489, (117,4 тис.грн.), Автомобiль Skoda  А5 Амбiєнте 

TMBСА41ZХ7B150338, (112,3тис.грн.), Автомобiль Skoda SuperB Classic 1,8 



TMВDL23U46B048259, (134,3 тис.грн.), Автомобiль Skoda  А5 Амбiєнте TMBСА41Z77B152550 

(117,4 тис.грн.), Автомобiль Scoda Octavia A5 Ambiente 1.6MPI/75kW-B159793, (150,4 тис.грн.), 

Автомобiль Skoda  А5 Амбiєнте TMBСА41Z87B150354, (112,3 тис.грн.),  

Придбанi засоби у 2017 роцi :  

Сервер HPE DL360 Gen9 1*E5-2620v4, 1x16GB Ram, 2x300GB 12G SAS 10k, RAID 

P440ar/2GB,DVD-RW,1xPS 500W (141,8 тис.грн.); Маршрутизатор Cisco 2911 Security Bundle 

(76,4 тис.грн.) 

Здiйснено реконструкцiю власних будiвель:  

м.Луцьк, квартира  пр. Волi 48, заг. пл. 40,9 м.кв. (4,3 тис.грн.) ; м.Львiв, примiщ. 

вул.Городоцька, 42, кв.36а  S=61,2 (129,6 тис.грн.); м.Ужгород, офiс, вул. Мiнайська, 11 заг.пл. 

360,80 м.кв.( 98,0 тис.грн.); м.Київ примiщ. вул. Мечнiкова,11  S= 78.7 (88,9 тис.грн.); 

м.Iвано-Франкiвськ, примiщення , вул.Василiанок, 66  S=53,7 (84,8 тис.грн.); м.Чернiвцi, 

будинок, вул. Головна,  203 (17,5 тис.грн.) ; м.Київ, примiщення  б-р Л. Українки буд. 9 заг. пл. 

1044,30 кв.м. (645,9 тис.грн.) 

Реалiзованi засоби у 2017 роцi:  

м.Луганськ., примiщення , вул Чєлюскiнцев 12. (675,1 тис.грн.);  м.Чернiгiв, примiщення м. вул. 

Богунського, буд. 4 заг. пл. 356,1 м.кв. (1540,2 тис.грн.); м. Рiвне, примiщ. пр. Миру, 6  S=94,6 

(1531,8 тис.грн.); м.Севастополь, примiщення , вул. Ленiна 64, заг. пл. 55,50 м.кв. (720,0 тис.грн.); 

м.Чернiвцi, будинок вул. Головна,  203 (1753,0 тис.грн.); м.Рiвне, квартира,  пр. Миру 6, кв.1, 

заг. пл. 28 м.кв. (765,9 тис.грн.);  

Автомобiль Fabia Ambiente 1.4/63kW-501529, (115,0 тис.грн.); 

Автомобiль Fabia Ambiente 1.4/63kW TMBEC45J2BB - 502263, (111,0 тис.грн.). 

Придбанi засоби у 2018 роцi: Комутатор HPE SN2010M 25GbE 18SFP 28 4QSFP28 Svitch HPE 4Y 

+ крiплення +кабеля 222 тис.грн.; Сервер HPE DL380 Gen101LFF СТО Server 326 тис.грн.; Skoda 

Rapid Active 1,6 MPI/81kW MG+ГБО 443 тис.грн.; SKODA KODIAQ STYLE 2.0 TDI 150 к.с. 630 

тис.грн.; Комутатор HPE SN2010M 25GbE 18SFP 28 4QSFP28 Svitch HPE 4Y + крiплення +кабеля 

222 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kW MG+ГБО 443 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 

MPI/81kW MG+ГБО 464 тис.грн.; Сервер HPE DL380 Gen101LFF СТО Server 326 тис.грн.; 

Автомобiль Audi Q7, SL/3.0л., н.к WAUZZZ4M6JD04408 2605 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 

MPI/81kW MG+ГБО 443 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kW MG+ГБО 464  тис.грн.; 

Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kW MG+ГБО 443 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kW 

MG+ГБО 464 тис.грн.; VW Caddy4 Conceptline Origin1,6l MPI 5-ступ. МКП + ГБО  608 тис. грн.; 

SKODA KODIAQ STYLE 2.0 TDI 150 к.с. 630 тис.грн.; Маршрутизатор ASR1001-X, 2.5G, VPN, 

Bundle ,K9, AES, Built-in 6*1G (ASR1001X-2.5G-VPN) 565тис.грн.; Брандмауер Сisco Firepower 

2130 NGFW Appliance, 1U 1*NetMod Bay (FPR2130-NGFW-K9) 429 тис.грн.; Сервер HPE DL380 

Gen101LFF СТО Server 326 тис.грн.; Сервер HPE DL380 Gen101LFF СТО Server 326 тис. грн.; 

Skoda Octavia A7 Ambition 2,0 TDI/110kW 6MG 705 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kW 

MG+ГБО 443 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kW MG+ГБО 464 тис.грн.; Skoda Rapid 

Active 1,6 MPI/81kW MG+ГБО 443 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kW MG+ГБО 443 

тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kW MG+ГБО 464 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 

MPI/81kW MG+ГБО 443 тис.грн.; Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kW MG+ГБО 443 тис.грн.; 

Реалiзованi засоби у 2018 роцi: Київ. м.,вул. Пилипа Орлика 24/1, заг. пл. 1011,70 кв.м. 54012 

тис.грн.; Вiнниця,м.,Примiщ., Хмельницьке шосе,23   S=287,6 1848 тис.грн.; Автомобiль Scoda 

Fabia New 1.4 5-G Ambiente-501350  122 тис.грн.; Автомобiль Skoda Fabia,куз 

ТМВЕС45J2DB500323, 183тис.грн.; Автомобiль Octavia Elegance 1.6MP-152703 255тис.грн.; 

Автомобiль Skoda Superb, н.к. TMBAE43T9EB300778, 426 тис.грн.; Автомобiль Fabia Ambiente 

1.4/63kW TMBEC45J0BB - 502262 125 тис.грн.; Автомобiль Octavia А5 Elegance 

1.6MP-153061, 184 тис.грн.; Автомобiль Skoda Fabia,куз ТМВЕС45J6DB500311, 128 тис.грн.; 

Автомобiль Skoda Fabia,куз ТМВЕС45J2DB500340, 183 тис.грн.; Автомобiль Scoda Fabia New 1.4 

5-G Ambiente-501389  160 тис.грн.; Автомобiль Octavia А5 Elegance 1.6MPI 5  MG-152690  256 

тис.грн.;  



Автомобiль Daewoo Lanos SUPTF696D8W 430416 92 тис.грн.; Автомобiль Scoda Fabia Ambiente 

1.4/63kW TMBEC45J4BB-501390  111 тис.грн.; 

Придбанi засоби у 2019 роцi: 

Брандмауер Сisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1U 1*NetMod Bay (FPR2130-NGFW-K9) + 2 

ПЗ - 651 тис.грн.; Комутатор Catalyst 9200L 48-port data, 4x10G, Network Essentials 

(C9200L-48T-4X-E) + 2 ПЗ - 100 тис.грн.; Маршрутизатор ASR1001-X, 2.5G, VPN Bundle, K9, 

AES, Built-in 6x1G, (ASR1001X-2.5G-VPN) + 3 ПЗ- 683 тис.грн.; Маршрутизатор Cisco ISR 4331 

(3GE, 2NIM, 1SM,4G FLASH, 4G DRAM, IPB) (ISR4331/K9) + 3 ПЗ - 99 тис. грн.; Маршрутизатор 

Cisco ISR 4431 (4GE, 3NIM, 8G FLASH, 4G DRAM, IPB) (ISR4431/K9) + 4 ПЗ - 337 тис.грн.; Одеса 

м., вул.Канатна, буд.91, примiщення 2,S=76,5 Нежитлове примiщення - 2769 тис.грн.  

Реалiзованi засоби у 2019 роцi: 

Автомобiль Skoda Fabia,куз ТМВЕС45J0DB500059, - 123 тис.грн.; Автомобiль Skoda Fabia,куз 

ТМВЕС45J0DB500319, -123 тис.грн.; Автомобiль Skoda Fabia,куз ТМВЕС45J0СВ504045, -123 

тис.грн.; Автомобiль Skoda Fabia,куз ТМВЕС45J2DB500063, -123 тис.грн.; Автомобiль Skoda 

Fabia,куз ТМВЕС45J4DB500307, -123 тис.грн.; Автомобiль Skoda Fabia,куз 

ТМВЕС45J8DB500326, -123 тис.грн.; Автомобiль Fabia Ambiente 1.4/63kW TMBEC45J4BB - 

502264, - 125 тис.грн.; АвтомобiльSkoda Octavia A5, кузов TMBCS41Z9BB150708, - 149 тис.грн.; 

Автомобiль Scoda Octavia A5 Ambiente 1.6MPI/75kW-B160139, -150 тис.грн.; Автомобiль Scoda 

Octavia A5 1.6 5-G Ambiente-152363 -167 тис.грн.; Автомобiль Scoda Octavia A5 1.6 5-G 

Ambiente-152362 -167 тис.грн.; Автомобiль Scoda Octavia A5 1.6 5-G Ambiente-152367 -167 

тис.грн.; Автомобiль Octavia Elegance 1.6MPI- -181 тис.грн.; Автомобiль Octavia А5 Elegance 

1.6MP TMBBA41Z4BB-153046, -182 тис.грн.; Автомобiль Skoda Superb,н.к. 

TMBAE43T8EB300772, 316 тис.грн.; 

Автомобiль Audi Q7, 3.0 ТDI, н.к WAUZZZ4L3ED020116 - 813 тис.грн.; Одеса м. Примiщ. 

Посмiтного, 22  S=114,9 - 655 тис.грн.; Одеса, м. Примiщ.,ул.Посмiтного 22  S=138,9 - 2,214 

тис.грн.; 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Група ОЗ /Первiсна вартiсть /Знос /Залишкова вартiсть  

Земельнi дiлянки: 165;  

Будинки та споруди: первiсна - 60065, знос - 21752, залишкова - 38313  

Актив права користування обєктом оренди : первiсна 10553, знос -2835, залишкова - 7718 

Меблi та обладнання: первiсна - 1651, знос 1139 , залишкова - 512;  

Транспортнi засоби: первiсна - 12807, знос - 2789, залишкова - 10406;  

ЕОМ та iнша оргтехнiка : первiсна - 12498, знос - 5792 , залишкова - 6706;  

Iншi основнi засоби: первiсна - 5238, знос - 4743, залишкова - 495.  

Екологiчних питань, якi можуть позначитись на використаннi активiв не виявлено.  

В 2019 роцi здiйснено роботи щодо реконструкцiї деяких примiщень, що є власнiстю компанiї.  

 

 

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

економічних обмежень 

Нестабiльна економiчна ситуацiя в країнi, недосконалiсть законодавчої бази, низька 



платоспроможнiсть населення суттєво впливають на розвиток страхування в країнi в цiлому i на 

дiяльнiсть емiтента зокрема. Прямої залежностi вiд законодавчих чи економiчних обмежень 

немає. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок прибутку. Для ефективного управлiння активами 

та поповнення обiгових коштiв пiдприємства для вчасних розрахункiв iз контрагентами можуть 

використовуватися такi банкiвськi iнструменти як кредитування. Можливими шляхами 

покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв товариства є розмiщення капiталу в iнвестицiйно 

привабливi активи iз врахуванням диверсифiкацiї ризикiв iнформацiю про вартiсть укладених, 

але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та 

про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв. В страхуваннi страховик несе 

вiдповiдальнiсть за договором страхування протягом усього термiну дiїї договору. Крiм того, 

бiльшiсть договорiв страхування мiстить посилання на подiю, яка має ознаки ймовiрностi та 

випадковостi настання (страховий випадок). Отже, тiльки пiсля настання страхового випадку 

настає обовязок страховика виплатити страхове вiдшкодування. 

 

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

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 

(загальний пiдсумок) - 454680 тис.грн 

 

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) 

Збiльшення надходжень страхових платежiв, збалансованiсть портфеля, покращення 

матерiально-технiчної бази, збiльшення прибутку товариства, оптимiзацiя фiлiйної мережi, 

розвиток нових видiв страхування, розширення страхового поля. При розробцi нових страхових 

продуктiв максимально враховуються iндивiдуальнi потреби клiєнтiв та потреби сегментiв ринку. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Товариством не проводиться дослiджень та розробок. 

 

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

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

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

довільній формі 

На кiнець 2019 року довгостроковi зобов'язання Товариства становили 611063 тис. грн. Одним з 

основних шляхiв покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв Товариства є розмiщення капiталу 

в iвестицiйно-привабливi активи iз врахуванням диверсифiкацiї ризикiв. Одна з основних 

стратегiчних цiлей Товариства - це виконання всiх зобов'язань, пiдвищення платоспроможностi та 

стiйкостi компанiї. Основнi фiнансовi показники 31.12.2019р., тис. грн.: Статутний фонд 192700 

Власний капiтал 271547;  Гарантiйний фонд 215520; Страховi резерви 598308; Загальна сума 

активiв 1019677. Структура страхових платежiв 2019 р., тис. грн., Премiї пiдписанi, валова сума - 

949633 з них: КАСКО - 371479; ОСЦПВ - 68657; Страхування майна -  90919; Особисте 

страхування - 239418;  Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї - 120266 ; Iншi види страхування - 

58894 

 



 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння 
Музичко Олексiй 

Васильович 
1973 

Вища, 

Правознавство, 

Львiвський 

державний 

унiверситет iм. 

I.Франка 

18 

Страхова компанiя 

"Кредо-Класiк", н/д, Перший 

заступник Голови Правлiння, 

Голова Правлiння 

04.12.2018, до 

31.12.2021р. 

Опис: 
 Повноваження та обов"язки посадової особи: Голова Правлiння керує роботою виконавчого органу; представляє без довiреностi Товариство у 

вiдносинах зi всiма без винятку державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними 

особами; здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому Статутом та внутрiшнiми 

документами Товариства; укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, виступає розпорядником його коштiв та майна (в 

тому числi вiдкриває, закриває поточнi та iншi банкiвськi рахунки), видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 

подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо призначення та звiльнення з посади членiв Правлiння. На Голову Правлiння покладаються обов'язки з 

органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; органiзацiї роботи по складанню рiчних бiзнес-планiв, iнших 

стратегiчних та оперативних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi, маркетинговi та виробничi питання; пiдготовка та подання звiтiв 

про їх виконання на розгляд Наглядової ради; органiзацiї документообiгу в Правлiння у його вiдносинах з акцiонерами, iншими органами Товариства, 

пiдприємствами, установами, органiзацiями та фiзичними особами; скликання та органiзацiя проведення засiдань Правлiння; прийняття на роботу та 

звiльнення працiвникiв Товариства (крiм членiв Правлiння, керiвникiв фiлiй та представництв Товариства), застосування до них заохочувальних 

заходiв та стягнень; прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства проводиться Головою Правлiння в порядку, який визначений 

чинним законодавством України; розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення 

виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; виконання доручень Наглядової ради щодо пiдписання 

вiд iменi Товариства довiреностей на управлiння фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства.  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про оплату працi" вiдсутня згода 

працiвника на надання вiдомостей про оплату працi. 

Змiни у персональному складi протягом звiтного перiоду - 04 грудня 2018 року прийнято рiшення перепризначити (переобрати) Музичка Олексiя 

Васильовича на посаду Голови правлiння, зi строком повноважень до 31.12.2021 року. Пiдстава та обгрунтування змiн: прийняття рiшення 

Наглядовою радою. На посадi Голови правлiння  з 28 червня 2008р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи складає 18 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює в Товариствi. Посадова особа є головою Наглядової ради 

в Асоцiацiї "Нацiональна асоцiацiя страховикiв України" 

 



2 

Член Правлiння Палайда Руслана Миколаївна 1971 

Вища, Економiст - 

математик, 

Львiвський 

державний 

унiверситет 

15 

Страхова компанiя 

"Кредо-Класiк", н/д, 

заступник Голови Правлiння 

04.12.2018, до 

31.12.2021р. 

Опис: 
До компетенцiї Правлiння належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання; б) розробка фонду оплати працi 

Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi; в) прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, 

органiзацiя їх проведення; г) розробка та затвердження правил страхування, страхових тарифiв, прийняття рiшень про змiну умов страхування; е) 

розробка та затвердження лiмiтiв вiдповiдальностi при страхуваннi та перестрахуваннi вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та 

iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками), а також програм перестрахування, якi будуть здiйснюватися вiд 

iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками); є) 

органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Правлiння отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв та iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в обсязi та порядку, якi визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi 

пiдроздiли та внутрiшнiми документами, якi затвердженi Наглядовою радою; ж) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну 

таємницю Товариства та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; з) пiдготовка пропозицiй для 

розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою питань вiдповiдно до їх компетенцiї, зокрема щодо: розподiлу прибутку, розмiру 

дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв; визначення органiзацiйної структури Товариства; створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; змiни розмiру Статутного фонду Товариства, включаючи його збiльшення або зменшення, змiну 

номiнальної вартостi або анулювання акцiй, проведення додаткової емiсiї; розробки умов додаткових емiсiй цiнних паперiв Товариства; и) 

використання коштiв цiльових фондiв Товариства згiдно затверджених Наглядовою радою напрямкiв i розмiрiв їх використання; ї) розробка бюджету 

та подання його на затвердження Наглядовiй радi; й) розробка положень про структурнi пiдроздiли Товариства; к) затвердження перелiку майна, яке 

потрiбно передати у володiння та користування фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства та приймає рiшення про 

повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам та iнших вiдокремленим пiдроздiлам чи набуто ними для Товариства; л) 

визначення режиму функцiонування рахункiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; м) за поданням Голови 

правлiння приймає будь-якi кадровi рiшення (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, призначення на посаду) щодо керiвникiв та 

головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства i укладає трудовi договори 

(контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

н) визначення умови оплати працi керiвникiв та головних бухгалтерiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства о) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими 

пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками) наступних договорiв: будь-якого договору щодо участi Товариства у створеннi господарських товариств, 

об'єднань пiдприємств, включаючи участь у страхових об'єднаннях, союзах, спiлках, пулах, бюро та здiйснення внескiв у їх статутнi фонди у 

грошовiй чи майновiй формi, окрiм тих, на укладення яких потрiбна згода Наглядової ради; будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно якої 

Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не 

застосовуються до договорiв страхування (перестрахування); будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходiв або 

активiв Товариства; "будь-якого договору про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших подiбних домовленостей, за якими 

прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншою юридичною або фiзичною особою (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються 

до договорiв перестрахування); будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, пов'язаного з ними договору, у 

випадку, якщо сума такого договору перевищує еквiвалент 5000 (п'ять тисяч) EURO за курсом НБУ на день укладення; п) затвердження за поданням 

Голови правлiння штатного розкладу Товариства (в т.ч. фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства); р) прийняття рiшень з 



питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння 

Товариства.  

Вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про оплату працi" вiдсутня згода працiвника на надання вiдомостей про оплату працi. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 15 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює 

в Товариствi. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах. На посадi члена Правлiння з 01 липня 2008р. 
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Член Правлiння Демкiв Ростислав Олегович 1972 

Вища, Фiнанси, 

Тернопiльський 

нацiональний 

економiчний 

унiверситет 

19 

-, н/д, Iнспектор ДПА у 

Львiвськiй областi; Головний 

бухгалтер ТзОВ "Компанiя 

Карамелла"; Головний 

бухгалтер ТзОВ "Колiр - 

ПРО"; Фiнансовий директор 

IП "Унiверсальна 

iнвестицiйна група"; Керiвник 

тендерного вiддiлу ВАТ 

"Концерн Галнафтогаз"; 

Фiнансовий директор ВАТ 

СК "Унiверсальна".  

04.12.2018, до 

31.12.2021р. 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До компетенцiї Правлiння належить: а) розробка поточних планiв дiяльностi 

Товариства та заходiв для їх виконання; б) розробка фонду оплати працi Товариства та подання їх на затвердження Наглядовiй радi; в) прийняття 

рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя їх проведення; г) розробка та затвердження правил 

страхування, страхових тарифiв, прийняття рiшень про змiну умов страхування; е) розробка та затвердження лiмiтiв вiдповiдальностi при 

страхуваннi та перестрахуваннi вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх 

керiвниками i працiвниками), а також програм перестрахування, якi будуть здiйснюватися вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та 

iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками i працiвниками); є) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 

Товариства. Правлiння отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в обсязi та порядку, якi 

визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли та внутрiшнiми документами, якi затвердженi 

Наглядовою радою; ж) визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства та вжиття заходiв щодо забезпечення 

захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю; з) пiдготовка пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою 

радою питань вiдповiдно до їх компетенцiї, зокрема щодо: розподiлу прибутку, розмiру дивiдендiв, визначення порядку покриття збиткiв; 

визначення органiзацiйної структури Товариства; створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; 

змiни розмiру Статутного фонду Товариства, включаючи його збiльшення або зменшення, змiну номiнальної вартостi або анулювання акцiй, 

проведення додаткової емiсiї; розробки умов додаткових емiсiй цiнних паперiв Товариства; и) використання коштiв цiльових фондiв Товариства 

згiдно затверджених Наглядовою радою напрямкiв i розмiрiв їх використання ; ї)розробка бюджету та подання його на затвердження Наглядовiй радi; 

й) розробка положень про структурнi пiдроздiли Товариства ; к) затвердження перелiку майна, яке потрiбно передати у володiння та користування 

фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства та приймає рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, 

представництвам та iнших вiдокремленим пiдроздiлам чи набуто ними для Товариства; л) визначення режиму функцiонування рахункiв фiлiй, 

представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; м) за поданням Голови правлiння приймає будь-якi кадровi рiшення (в тому числi 

стосовно прийому на роботу, звiльнення, призначення на посаду) щодо керiвникiв та головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 



представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства i укладає трудовi договори (контракти) з керiвниками та головними бухгалтерами 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; н) визначення умови оплати працi керiвникiв та 

головних бухгалтерiв його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства о) надання згоди на укладення 

вiд iменi Товариства (в т.ч. фiлiями, представництвами та iншими вiдокремленими пiдроздiлами Товариства та їх керiвниками) наступних договорiв: 

будь-якого договору щодо участi Товариства у створеннi господарських товариств, об'єднань пiдприємств, включаючи участь у страхових 

об'єднаннях, союзах, спiлках, пулах, бюро та здiйснення внескiв у їх статутнi фонди у грошовiй чи майновiй формi, окрiм тих, на укладення яких 

потрiбна згода Наглядової ради; будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно якої Товариство виступає гарантом або поручителем за 

фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв страхування 

(перестрахування); будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходiв або активiв Товариства; "будь-якого договору 

про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших подiбних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися 

з iншою юридичною або фiзичною особою (викладенi у даному пiдпунктi вимоги не застосовуються до договорiв перестрахування); будь-якого 

договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору 

перевищує еквiвалент 5000 (п'ять тисяч) EURO за курсом НБУ на день укладення; п) затвердження за поданням Голови правлiння штатного розкладу 

Товариства (в т.ч. фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства); р) прийняття рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним 

управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.  

Вiдповiдно до ст. 31 Закону України <Про оплату працi> вiдсутня згода працiвника на надання вiдомостей про оплату працi.  Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює 

в Товариствi. Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради №13 вiд 

21.11.2019р. прийнято рiшення припинити повноваження Демкiва Р.О. як члена правлiння з 28.11.2019р. 
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Головний бухгалтер 
Галицька Наталiя Вiкторiвна

  
1978 Вища 18 

-, н/д,  Головний бухгалтер 

Управлiння бухгалтерського 

облiку та звiтност ПАТ 

"Страхова компанiя 

"Провiдна"; Начальник 

Управлiння - Заступник 

Головного бухгалтера 

Управлiння податкового 

планування та звiтностi ПрАТ 

"Страхова компанiя 

"Провiдна"; Головний 

бухгалтер ПРАТ "Альянс - 

Гарант " Страхова компанiя", 

Головний бухгалтер ПрАТ 

"СК "Юнiвес". 

16.09.2016, не 

визначено 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До посадових обов"язкiв посадової особи належить здiйснення бухгалтерського та 

фiнансового облiку дiяльностi Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством 

вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8)  глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Вiдповiдно до ст. 31 Закону 

України <Про оплату працi> вiдсутня згода працiвника на надання вiдомостей про оплату працi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 18 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: Головний 



бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтност ПАТ "Страхова компанiя "Провiдна"; Начальник Управлiння - Заступник Головного 

бухгалтера Управлiння податкового планування та звiтностi ПрАТ "Страхова компанiя "Провiдна"; Головний бухгалтер ПРАТ "Альянс - Гарант " 

Страхова компанiя", Головний бухгалтер ПрАТ "СК "Юнiвес". Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах. Звiльнена з 

посади Головного бухгалтера 24.01.20219р. 

5 

Член наглядової ради Антонов Вiталiй Борисович 1962 

Вища, Економiст, 

Тернопiльський 

нацiональний 

економiчний 

унiверситет 

33 

-, н/д, Протягом своєї 

дiяльностi обiймав наступнi 

посади: директор 

Стрийського мiського 

альпiнiстсько-туристичного 

клубу "Карпати", директор 

Львiвської обласної рятiвної 

служби Червоного Хреста; 

директор, економiст 

Виробничо-торгового 

пiдприємства "Карат Лтд", 

голова правлiння ЗАТ 

"Галнафтогаз"; голова 

правлiння Спiльного 

українсько-литовського 

пiдприємства "Галнафта- 

Вентус"; голова спостережної 

ради ЗАТ "Галнафтогаз" (з 

28.07.2000 перейменоване у 

ВАТ "Галнафтогаз"); голова 

ради товариства ВАТ 

"Концерн Галнафтогаз" (з 

31.03.2004  переведений на 

посаду за сумiсництвом); 

президент Iноземного 

пiдприємства "Унiверсальна 

iнвестицiйна група", голова 

Наглядової ради ВАТ 

"Концерн Галнафтогаз", член 

Наглядової ради  

ПАТ "Концерн Хлiбпром" 

 

25.04.2018, на 

строк три 

роки (до 

25.04.2021р.) 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є 

Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi 



Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на 

наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує 

кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в 

перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового 

контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i 

Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; 

ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про 

притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про 

призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством 

власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно 

неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття 

Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв 

компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй 

Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння 

Товариством чи окремим посадових особам Товариства.  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи складає 33 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: президент Iноземного пiдприємства 

"Унiверсальна iнвестицiйна група", голова Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром". 

Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. 

Протоколом № 04/19 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 листопада 2019 року було прийнято рiшення про припинення повноважень попереднього 

складу Наглядової ради перед розглядом питання обранням нового. 

 

 

6 Член Наглядової ради Даниляк Василь Валерiйович 1974 

Вища, Львiвський 

державний 

унiверситет 

iм.i.Франка, 

економiст-математик 

22 

-, н/д, Протягом своєї 

дiяльностi обiймав наступнi 

посади: економiст-математик 

ВТП "Карат Трейдiнг"; 

економiст-бухгалтер, 

заступник голови правлiння 

ЗАТ "Галнафтогаз"; 

заступник голови правлiння, 

головний бухгалтер 

Спiльного 

українсько-литовського 

пiдприємства 

"Галнафта-Вентус"; 

начальник 

25.04.2018, на 

строк три 

роки (до 

25.04.2021р.) 



аналiтично-ревiзiйного 

вiддiлу ЗАТ "Галнафтогаз"; 

фiнансовий директор ВАТ 

"Вiнницянафтопродукт"; 

начальник фiнансового 

вiддiлу ВАТ "Галнафтогаз"; 

директор фiнансового 

департаменту ВАТ "Концерн 

Галнафтогаз"; виконавчий 

директор Iноземного 

пiдприємства "Унiверсальна 

iнвестицiйна група"; директор 

ТОВ "Унiверсальна 

iнвестицiйна група", член 

Наглядової ради ПАТ 

"Концерн Хлiбпром" 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є 

Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi 

Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на 

наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує 

кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в 

перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового 

контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i 

Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; 

ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про 

притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про 

призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством 

власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно 

неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття 

Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв 

компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй 

Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння 

Товариством чи окремим посадових особам Товариства.  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи складає 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: виконавчий директор Iноземного 



пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група"; директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група", член Наглядової ради ПАТ "Концерн 

Хлiбпром", член Наглядової Ради ПАТ <Концерн Галнафтогаз>. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в 

будь-яких iнших пiдприємствах. Протоколом № 04/19 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 листопада 2019 року було прийнято рiшення про 

припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради перед розглядом питання обранням нового. 

 

7 

Член Наглядової Ради Яворська Оксана Богданiвна 1981 вища 11 

Європейський банк 

реконструкцiї та розвитку, 

н/д, Банкiр 

25.04.2018, на 

строк три 

роки (до 

25.04.2021р.) 

Опис: 
Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) 

визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники 

дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює 

попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий 

контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi 

договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою 

правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з 

iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних 

зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) 

здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння 

Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням 

Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та 

кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у 

випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди 

на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних 

прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до 

компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати 

виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи складає 11 рокiв. Iншi посади, якi обiймалися протягом останнiх п'яти рокiв: вiд 2009 року - банкiр в Європейському банку 

реконструкцiї та розвитку. Член Наглядової ради є представником акцiонера - компанiї European Bank for Reconstruction and Development 

(Європейський банк реконструкцiї та розвитку). 

Протоколом № 04/19 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 листопада 2019 року було прийнято рiшення про припинення повноважень попереднього 

складу Наглядової ради перед розглядом питання обранням нового. 

 

8 Член Наглядової ради Ян Вiллєм Вiнаєндтс 1963 

French School in 

Beirut, Jakarta, 

Brussels and Paris, 

28 
SUPRA Health Insurance, н/д, 

Вiце-президент 

25.04.2018, на 

строк три 

роки (до 



Bachelor Maths 

&Physics 

25.04.2021р.) 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є 

Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi 

Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на 

наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує 

кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в 

перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового 

контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i 

Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; 

ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про 

притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про 

призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством 

власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно 

неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття 

Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв 

компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй 

Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння 

Товариством чи окремим посадових особам Товариства.  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 28 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв 

посадова особа обiймала такi посади: Вiце-президент компанiї SUPRA Health Insurance. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова 

особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. 

Протоколом № 04/19 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 листопада 2019 року було прийнято рiшення про припинення повноважень попереднього 

складу Наглядової ради перед розглядом питання обранням нового. 
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Член Ревiзiйної Комiсiї Федькiв Марта Орестiвна 1986 

Вища, Львiвський 

нацiональний 

унiверситет iменi 

Iвана Франка, 

економiчний 

факультет, 

економiчна 

11 
ПАТ "Концерн Хлiбпром", 

н/д, Фiнансовий директор 

25.04.2018, 3 

роки 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та персональних даних. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: здiйснення контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок 



фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним 

аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; вирiшення 

iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi 

володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок 

зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати 

здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом 

дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що 

розглядаються на таких засiданнях. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди за здiйснення функцiй членiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова 

особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 11 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова 

особа обiймала такi посади: провiдний фахiвець в ПАТ <Концерн Галнафтогаз>, фiнансовий директор ПАТ <Концерн Хлiбпром>. Товариство не 

володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. Протоколом № 03/19 Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 

10.09.2019 було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї у зв'язку з лiквiдацiєю такого органу управлiння 

Товариством як Ревiзiйна комiсiя. 

10 

Член Ревiзiйної комiсiї Спiвак Андрiй Iгорович 1987 

Вища, Львiвський 

нацiональний 

унiверситет iменi 

Iвана Франка, 

економiчний 

факультет, 

економiчна теорiя 

11 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз", 

н/д, Провiдний економiст 

вiддiлу корпоративних 

фiнансiв ПАТ <Концерн 

Галнафтогаз. Сумiсництво - 

Директор ТОВ 

<Волиньiнжавтосервiс> 

25.04.2018, 3 

роки 

Опис: 
Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; пiдготовка та iнформування 

Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; складання та подання на розгляд та 

затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; надсилання Правлiнню 

письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; вирiшення iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна 

комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, 

Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має 

право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. 

Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної 

комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо 

доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких засiданнях. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди за здiйснення функцiй 

членiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 10,5 рокiв. 

Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: провiдний фахiвець в ПАТ <Концерн Галнафтогаз>, провiдний фахiвець в 

Європейському банку реконструкцiї та розвитку. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших 

пiдприємствах. Протоколом № 03/19 Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 10.09.2019 було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 

Ревiзiйної комiсiї у зв'язку з лiквiдацiєю такого органу управлiння Товариством як Ревiзiйна комiсiя. 

11 Член Ревiзiйної комiсiї Коненко Олексiй Андрiйович 1987 Вища, Львiвський 12 ТОВ "Оккосхiдiнвест", н/д, 25.04.2018, 3 



нацiональний 

унiверситет iменi 

Iвана Франка, 

економiчний 

факультет, 

економiчна теорiя 

Директор ТОВ 

<Оккосхiдiнвест>. 

Сумiсництво - керiвник 

вiддiлу корпоративних 

фiнансiв ПАТ <Концерн 

Галнафтогаз> 

роки 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних та персональних даних. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: здiйснення контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння; пiдготовка та iнформування Загальних зборiв акцiонерiв про результати перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним 

аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства; надсилання Правлiнню письмової вимоги щодо скликання позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осiб Товариства; вирiшення 

iнших питань, що вiднесенi до її компетенцiї чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi Правлiння з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi 

володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок 

зовнiшнiх експертiв (аудиторiв), кандидатура яких попередньо погоджується з Наглядовою радою. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати 

здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв або Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом 

дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Правлiння, а також висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що 

розглядаються на таких засiданнях. Члени Ревiзiйної комiсiї не отримують винагороди за здiйснення функцiй членiв Ревiзiйної комiсiї. Посадова 

особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 11,5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова 

особа обiймала такi посади: провiдний фахiвець в ПАТ <Концерн Галнафтогаз>, провiдний фахiвець в Європейському банку реконструкцiї та 

розвитку. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. Протоколом № 03/19 

Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 10.09.2019 було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї у зв'язку з лiквiдацiєю 

такого органу управлiння Товариством як Ревiзiйна комiсiя. 
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Член Наглядової Ради Дригуш Свiтлана Василiвна 1977 вища 19 
Horizon Capital, н/д, 

Iнвестицiйний директор 

29.05.2018, на 

строк три 

роки (до 

25.04.2021р.) 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є 

Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi 

Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на 

наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує 

кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в 

перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового 

контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i 

Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; 

ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про 



притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про 

призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством 

власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно 

неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття 

Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв 

компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй 

Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння 

Товариством чи окремим посадових особам Товариства.  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: Iнвестицiйний директор компанiї Horizon 

Capital. Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. 

18.03.2019 року було прийнято рiшення про змiну Члена Наглядової Ради дригуш Свiтлани Василiвни на Нетребенко Валерiя Володимировича. 

 

13 

Член Наглядової Ради 
Нетребенко Валерiй 

Володимирович 
1986 

Вища, Київський 

Iнститут 

Мiжнародних 

Вiдносин 

10 
ТОВ "Хорайзен Кепiтал 

Едвайзорз", н/д, юрист 

18.03.2019, 

25.04.2021р. 

Опис: 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перервах мiж 

проведенням Загальних зборiв акцiонерiв та в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, є 

Наглядова рада. Наглядова рада здiйснює наступнi повноваження: а) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi 

Правлiнням стратегiчний план розвитку товариства та ключовi показники дiяльностi; б) за поданням Правлiння затверджує бюджет Товариства на 

наступний рiк; в) затверджує фонд оплати працi товариства г) здiйснює попереднiй розгляд та погодження усiх питань, що виносяться на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв; д) укладає вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою правлiння; е) за поданням Голови правлiння формує 

кiлькiсний та персональний склад Правлiння та укладає та розриває трудовi договори (контракти) з членами Правлiння та головним бухгалтером; є) в 

перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв, у випадку вчинення Головою правлiння дiянь, що дають пiдстави для розiрвання з ним трудового 

контракту з iнiцiативи Товариства, або при розiрваннi трудового контракту з iнiцiативи Голови правлiння, або за згодою мiж Головою правлiння i 

Товариством, звiльняє Голову правлiння i призначає до проведення Загальних зборiв акцiонерiв тимчасово виконуючого обов'язки Голови правлiння; 

ж) визначає умови оплати працi Голови правлiння та членiв Правлiння; з) здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння; и) приймає рiшення про 

притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв та головних бухгалтерiв, фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; i) затверджує за поданням Правлiння органiзацiйну структуру Товариства; ї) приймає рiшення про 

призначення служби внутрiшнього аудиту, затверджує штатний розклад та кошторис витрат; й) вирiшує питання про придбання Товариством 

власних акцiй; к) приймає рiшення про випуск облiгацiй Товариства; л) у випадках, передбачених Статутом, вирiшує питання реалiзацiї вчасно 

неоплачених Засновниками (акцiонерами) акцiй Товариства; м) надання згоди на укладення вiд iменi Товариства будь-якого договору щодо набуття 

Товариством акцiй, часток в статутних фондах, паїв чи iнших корпоративних прав, крiм тих, в якi входять до iнвестицiйного та торгового портфелiв 

компанiї; н) здiйснює iншi повноваження, якi Статутом не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством, або переданi їй 

Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень iншим органам управлiння 

Товариством чи окремим посадових особам Товариства.  



Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи складає 10 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала такi посади: 2014-2018 роки -  юрист Представника 

"Харайзен Кепiтал Едвайзорз, Ел-Ел-Сi", з 2019 року - юрист ТОВ "Хорайзен Кепiтал Едвайзорз". Товариство не володiє iнформацiєю чи обiймає 

посадова особа iншi посади в будь-яких iнших пiдприємствах. Протоколом № 04/19 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 06 листопада 2019 року було 

прийнято рiшення про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради перед розглядом питання обранням нового. 

14 

Член Наглядової Ради Вiллєм Вiнаєндтс 1963 

French School in 

Beirut, Jakarta, 

Brussels and Paris, 

Bachelor Maths 

&Physics 

28 
SUPRA Health Insurance, н/д, 

Вiце-Президент 

06.11.2019, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Посадова особа володiє 1 (одною) простою акцiєю Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Мiсце роботи - 

Старший партнер в "Associеs en Gouvernance - Cister Governance Advisors, Benelux & France", член ради директорiв Groupe Mutuel (Швейцарiя), член 

Наглядової ради ПРАТ "СК "Унiверсальна". Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Старший партнер в "Associеs en Gouvernance - 

Cister Governance Advisors, Benelux & France", член ради директорiв Groupe Mutuel (Швейцарiя), член Наглядової ради ПРАТ "СК "Унiверсальна" - з 

2011 року; Член ради директорiв CertAsig Holdings (Люксембург, Румунiя, Чехiя, Болгарiя, Туреччина), 2011-2019; Philos Health Insurance 

(Швейцарiя), 2015-2018; Вiце-президент компанiї  SUPRA Health Insurance, 2010 - 2018.  

 

15 

Член Наглядової Ради Кузнецова Ксенiя 1986 

Лондонська 

бiзнес-школа, 2011, 

Менеджмент, 

Магiстр з 

менеджменту з 

вiдзнакою; Iмперiал 

коледж Лондон, 

2008, Математика, 

Магiстр з математики 

з навчанням один рiк 

у Францiї 

15 

Європейський банк 

реконструкцiї та розвитку, 

н/д,  Старший банкiр 

06.11.2019, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Мiсце роботи - Європейський банк 

реконструкцiї та розвитку, Старший банкiр. 

 Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Європейський банк реконструкцiї та розвитку (2012- по цей час): Заступник директора, Старший банкiр (з 

жовтня 2019 - по цей час); Головний Банкiр (з червня 2017 до вересня  2019); Заступник Банкiра (з квiтня 2015 до червня 2017); Аналiтик (з березня 



2013 до березня 2015). 
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Член Наглядової Ради Чакварi Петер 1974 

Факультет 

мiжнародного 

менеджменту та 

бiзнесу 

Будапештської 

школи бiзнесу, рiк 

закiнчення: 1999, 

спецiальнiсть: 

Мiжнародна 

торгiвля, 

квалiфiкацiя: 

економiст 

25 

Колоннейд Iншуренс ЕсА. - 

Люксембург, н/д, Генральний 

директор 

06.11.2019, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Мiсце роботи - Колоннейд Iншуренс 

ЕсА. - Люксембург, Генеральний директор; Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Колоннейд Україна", Член Правлiння; Приватне 

акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АРКС", Член Наглядової Ради; Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "АРКС 

ЛАЙФ", Член Наглядової Ради; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз", Член Правлiння. Iнформацiя про стаж 

роботи протягом останнiх 5 рокiв: 2019, Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Колоннейд Україна", Член Правлiння; 2019, Приватне 

акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АРКС", Член Наглядової Ради; 2019, Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя 

"АРКС ЛАЙФ", Член Наглядової Ради;  2019, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз", Член Правлiння; 2015 - 

дотепер, Колоннейд Iншуренс ЕсА., Генеральний директор; 2012 - 2014, ЕйАйДжi Росiя, Москва, Заступник голови правлiння.  

17 
Голова Наглядової Ради Клотьєр Жан 1963 

Лавальський 

унiверситет, 1986, 

ступiнь бакалавра в 

актуарнiй справi 

35 

-, -, Мiсце роботи - Ферфакс 

Файненшл Холдiнгз Лiмiтед, 

Вiце-президент; Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн 

Холдiнгз", Голова Правлiння; 

Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова 

компанiя "АРКС", Голова 

Наглядової Ради; Товариство 

з додатковою 

вiдповiдальнiстю "Страхова 

компанiя "АРКС ЛАЙФ", 

Голова Наглядової Ради 

06.11.2019, 3 

роки 

Опис: 



Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Мiсце роботи - Ферфакс Файненшл 

Холдiнгз Лiмiтед, Вiце-президент; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз", Голова Правлiння; Приватне 

акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АРКС", Голова Наглядової Ради; Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "АРКС 

ЛАЙФ", Голова Наглядової Ради. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: 1999 - дотепер,  Ферфакс Файненшл Холдiнгз Лiмiтед, 

Вiце-президент, Мiжнароднi операцiї; 2019: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз", Голова Правлiння,  

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АРКС", Голова Наглядової Ради, Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова 

компанiя "АРКС ЛАЙФ", Голова Наглядової Ради.  

18 

Член Наглядової Ради Хосроушахi Бiджан 1961 

Дрекслерський 

Унiверситет, 1986, 

ступiнь МВА в 

машинобудiвництвi 

38 
Ферфакс Файненшл Холдiнгз 

Лiмiтед, н/д, Президент 

06.11.2019, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8) глави 4 роздiлу 

3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Мiсце роботи -  Ферфакс Файненшл 

Холдiнгз Лiмiтед Президент, Ферфакс Iнтернешнл. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв:  з 2009 - дотепер Ферфакс Файненшл 

Холдiнгз Лiмiтед, Президент, Ферфакс Iнтернешнл; 2019 Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "АРКС", член Ревiзiйної Комiсiї. 
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Член Правлiння Кваша Юрiй Сергiйович 1975 

Уманська 

сiльськогосподарська 

академiя, 1997, 

спецiлаьнiсть облiк 

та аудит 

18 

ПРАТ "Страхова компанiя 

"Унiка", 20033533, Головний 

бухгалтер  

28.11.2019, до 

31.12.2021р. 

Опис: 
Вiдповiдно до ст. 31 Закону України <Про оплату працi> вiдсутня згода працiвника на надання вiдомостей про оплату працi. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 18 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 5 

рокiв - Головний бухгалтер ПРАТ "Страхова компанiя "Унiка". Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах. 
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Головний бухгалтер Кваша Юрiй Сергiйович 1975 

Уманська 

сiльськогосподарська 

академiя, 1997, 

спецiлаьнiсть облiк 

та аудит 

18 

ПРАТ "Страхова компанiя 

"Унiка", 20033533, Головний 

бухгалтер  

25.01.2019, 

невизначений 

строк 

Опис: 
Вiдповiдно до ст. 31 Закону України <Про оплату працi> вiдсутня згода працiвника на надання вiдомостей про оплату працi. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи складає 18 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 5 

рокiв - Головний бухгалтер ПРАТ "Страхова компанiя "Унiка". Посадова особа не обiймає iнших посад в будь-яких iнших пiдприємствах. 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. 

ЮКРЕЙН ХОЛДIНГЗ" 
43163736 

04070, - р-н, м.Київ, вул. Iллiнська, 

буд. 8 
99,999998 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 99,999998 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Пiдприємство в 2020 роцi планує й надалi займати провiднi позицiї на страховому ринку України. 

Входити до ТОП-10 Страхових компанiй за обсягом Страхових платежiв (Плановий обсяг 

страхових платежiв бiля 1019 млн. грн). Здiйснювати дiяльнiсть базуючись на кращих свiтових 

практиках. Неухильно дотримуватись найвищих стандартiв у дотриманi капiталiзацiї, високого 

рiвня платоспроможностi, високої лiквiдностi, прибутковостi та бездоганної якостi активiв. 

Залишатись кращою компанiєю для своїх клiєнтiв, акцiонерiв та суспiльства. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
- Товариство створене внаслiдок  

" реорганiзацiї шляхом перетворення Закритого акцiонерного товариства "Страховий Центр 

"Подiлля" (код за ЄДРПОУ 20113829) у Вiдкрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Унiверсальна".  Пiдстава проведення реорганiзацiї: рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ 

"Страховий Центр "Подiлля" (протокол № 01/02  вiд 13 травня 2002 р.); 

" реорганiзацiї шляхом приєднання Вiдкритого акцiонерного страхового товариства 

"Терен"(код за ЄДРПОУ 14027876). Пiдстава для проведення реорганiзацiї: рiшення загальних 

зборiв акцiонерiв АСТ "Терен" (протокол №26 вiд 05.10.2002р.) та рiшення загальних зборiв ВАТ 

"Страхова компанiя "Унiверсальна" (протокол №2/02 вiд 07.10.2002р.); 

" реорганiзацiї шляхом приєднання Страхового акцiонерного товариства закритого типу 

"Саламандра-Десна" (код за ЄДРПОУ 22819781).  Пiдстава для проведення реорганiзацiї: 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв САТ ЗТ "Саламандра-Десна" (протокол №02/03 вiд 

12.09.2003р.) та рiшення загальних зборiв ВАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна" (протокол 

№3/02 вiд 12.09.2003р.); 

" реорганiзацiї шляхом приєднання Закритого акцiонерного товариства "Акцiонерна 

страхова компанiя "Карпати" (код за ЄДРПОУ 20449251). Пiдстава для проведення реорганiзацiї  

рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "АСК  "Карпати" (протокол №22 вiд 29 жовтня 

2004року) та рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

(протокол №02/04 вiд 29 жовтня 2004року). 



- Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" (iдентифiкацiйний код 

20113829) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя 

"Унiверсальна" (iдентифiкацiйний код 20113829) вiдповiдно до вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 

- Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" (iдентифiкацiйний код 

20113829) є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 

"Унiверсальна" (iдентифiкацiйний код 20113829) у зв'язку зi змiною типу Товариства з публiчне 

акцiонерне товариство на приватне акцiонерне товариство. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

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

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Товариство деривативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
   Товариство наражається на фiнансовi ризики внаслiдок наявностi у неї фiнансових та 

страхових активiв, а також страхових зобов`язань в т.ч. за перестраховими контрактами. 

Найважливiшою складовою фiнансового ризику, на який Товариство наражається передусiм 

внаслiдок характеру своїх iнвестицiй та зобов`язань, є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та 

ринковi ризики (ризик процентної ставки та валютний ризик). Цi ризики виникають у зв`язку з 

невiдповiднiстю строкiв погашення активiв та зобов`язань i вiдкритими позицiями процентних 

ставок та iноземних валют, якi великою мiрою залежать вiд загальних та специфiчних ринкових 

змiн. Товариство управляє цими позицiями з метою отримання довгострокового iнвестицiйного 

доходу, що перевищує її зобов`язання за страховими контрактами. Товариство регулярно готує 

звiти за портфелями, контрагентами та категорiями активiв та зобов`язань, якi подаються її 

ключовому управлiнському персоналу. Основними методами управлiння активами та пасивами, 

який застосовує Товариство, є забезпечення вiдповiдностi суми активiв та зобов`язань за 

страховими та iнвестицiйними контрактами за видами виплат власникам контрактiв. Товариство 

не змiнювало процеси управлiння ризиками протягом перiодiв, представлених у цiй звiтностi. 

 

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

ризику грошових потоків 
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: 

- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

- лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

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. 

Даний метод оцiнки проводиться на основi аналiзу iсторичної волатильностi фондового iндексу 

ПФТС за останнi 5 рокiв. 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Для мiнiмiзацiї збиткiв 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. 

Товариство здiйснює регулярне стрес-тестування та аналiзує результати такого стрес-тестування 

по фiнансовим показникам. В Товариствi розроблена Карта ризикiв, яка аналiзується на щорiчнiй 

основi. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Кодекс знаходиться на сайтi Товариства - 

https://universalna.com/documents/1125/Kodeks_korp_upravlinnya.pdf 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Такий кодекс вiдсутнiй 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство чiтко дотримується вимогам, якi визначенi законодавством 

 

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 
Вiдхiлень вiд Кодексу пiд час звiтного року не було 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  



Дата проведення 24.04.2019 

Кворум зборів 82,265 

Опис 1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, визначення 

регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Про затвердження рiчного звiту товариства за 2018 рiк. 

4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 

товариства за 2018 рiк. 

5.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння товариства за 

2018 рiк. 

6.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 

товариства за 2018 рiк. 

7. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених 

законом.  

 

Корпоративний секретар Костюк А.М. поiнформував присутнiх, що всi акцiонери 

Товариства були повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв 

персонально, шляхом надсилання поштових повiдомлень акцiонерам, не менш як 

за 30 днiв до скликання загальних зборiв. Повiдомлення про проведення загальних 

зборiв було опублiковано в офiцiйному виданнi - Урядовий кур'єр №57 (6420) вiд 

23 березня 2019 року.  

 

З першого питання порядку денного 

Слухали: Корпоративного секретаря Костюка А.М., який запропонував обрати 

лiчильну комiсiю в складi: Семергей Андрiй Вiкторович - голова лiчильної комiсiї, 

Перехрестенко Сергiй Дмитрович, Ярославцева Наталiя Петрiвна - члени лiчильної 

комiсiї. Пiдрахунок голосiв акцiонерiв до моменту обрання лiчильної комiсiї буде 

здiйснювати Тимчасова лiчильна комiсiя, склад якої затверджено рiшенням 

Наглядової Ради Товариства (протокол №1 вiд "19" березня 2019р.). 

Голосували: 

"За" - 158 330 667 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: Семергей Андрiй Вiкторович - 

голова лiчильної комiсiї, Перехрестенко Сергiй Дмитрович, Ярославцева Наталiя 

Петрiвна - члени лiчильної комiсiї. 

 

З другого питання порядку денного 

 

Слухали: Корпоративного секретаря Костюка А.М., який у вiдповiдностi до 

статуту Товариства запропонував та поставив на голосування загальних зборiв 

наступнi кандидатури Голови та Секретаря зборiв: Голова зборiв - Костюк А.М. 

Секретар зборiв - Семергей А.В. 

Запропоновано затвердити наступний регламент Зборiв: Голосування проводити за 

принципом: одна акцiя - один голос. З усiх питань порядку денного проводити 

голосування за допомогою бюлетенiв для голосування. Надати для виступу: 

доповiдачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин. 

Голосували: 

"За" - 158 330 667 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 



зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Костюка Андрiя Михайловича; Секретарем 

зборiв - Семергея Андрiя Вiкторовича. Затвердити наступний регламент Зборiв: 

Голосування проводити за принципом: одна акцiя - один голос. З усiх питань 

порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенiв для 

голосування. Надати для виступу: доповiдачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 

хвилин. 

 

З третього питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - Костюка А.М., який запропонував затвердити рiчний звiт 

товариства за 2018 рiк. 

Голосували: 

"За" - 112 769 433 голоси, що складає 71,22 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 45 561 234 голоси, що складає 28,78 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

Рiшення прийнято. 

 

Вирiшили: Затвердити рiчний звiт товариства за 2018 рiк. 

 

З четвертого питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - Костюка А.М. який запропонував прийняти рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства за 2018 рiк. 

Голосували: 

"За" - 158 330 667 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Прийняти до уваги звiт Наглядової ради товариства за 2018 рiк. 

 

З п'ятого питання порядку денного 

 

Слухали: Секретаря зборiв - А.В. Семергея, який запропонував прийняти рiшення 

за наслiдками розгляду звiту Правлiння товариства за 2018 рiк. 

Голосували: 

"За" - 158 330 667 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Прийняти до уваги звiт Правлiння товариства за 2018 рiк. 

 

З шостого питання порядку денного 



 

Слухали: Секретаря зборiв - А.В. Семергея, який запропонував прийняти рiшення 

за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 рiк. 

Голосували: 

"За" - 112 769 433 голоси, що складає 71,22 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 45 561 234 голоси, що складає 28,78 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Прийняти до уваги звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 рiк.  

 

З сьомого питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - Костюка А.М., який запропонував розглянути питання 

про направлення прибутку Товариства на розвиток товариства, покриття збиткiв 

минулих перiодiв. 

Голосували: 

"За" - 158 330 667 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi вiднести на 

збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської 

дiяльностi у минулих перiодах. Покриття загального залишку непокритих збиткiв 

здiйснювати за рахунок прибуткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 

майбутнiх перiодах. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 30.07.2019 

Кворум зборів 92,77 

Опис 1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, визначення 

регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Змiна типу та найменування Товариства. 

4. Внесення змiн до статуту Товариства. 

 

Корпоративний секретар Костюк А.М. поiнформував присутнiх, що всi акцiонери 

Товариства були повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв 

персонально, шляхом надсилання поштових повiдомлень акцiонерам, не менш як 

за 30 днiв до скликання загальних зборiв. Повiдомлення про проведення загальних 

зборiв було опублiковано в офiцiйному виданнi - Голос України №120 (7126) вiд 27 

червня 2019 року.  

 

З першого питання порядку денного 

Слухали: Корпоративного секретаря Костюка А.М., який запропонував обрати 

лiчильну комiсiю в складi: Семергей Андрiй Вiкторович - голова лiчильної комiсiї, 

Перехрестенко Сергiй Дмитрович, Ярославцева Наталiя Петрiвна - члени лiчильної 

комiсiї. Пiдрахунок голосiв акцiонерiв до моменту обрання лiчильної комiсiї буде 



здiйснювати Тимчасова лiчильна комiсiя, склад якої затверджено рiшенням 

Наглядової Ради Товариства (протокол №4 вiд "20" червня 2019р.). 

Голосували: 

"За" - 178 550 363 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: Семергей Андрiй Вiкторович - 

голова лiчильної комiсiї, Перехрестенко Сергiй Дмитрович, Ярославцева Наталiя 

Петрiвна - члени лiчильної комiсiї. 

 

З другого питання порядку денного 

 

Слухали: Корпоративного секретаря Костюка А.М., який у вiдповiдностi до 

статуту Товариства запропонував та поставив на голосування загальних зборiв 

наступнi кандидатури Голови та Секретаря зборiв: Голова зборiв - Костюк А.М. 

Секретар зборiв - Семергей А.В. 

Запропоновано затвердити наступний регламент Зборiв: Голосування проводити за 

принципом: одна акцiя - один голос. З усiх питань порядку денного проводити 

голосування за допомогою бюлетенiв для голосування. Надати для виступу: 

доповiдачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин. 

Голосували: 

"За" - 178 550 363 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Костюка Андрiя Михайловича; Секретарем 

зборiв - Семергея Андрiя Вiкторовича. Затвердити наступний регламент Зборiв: 

Голосування проводити за принципом: одна акцiя - один голос. З усiх питань 

порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенiв для 

голосування. Надати для виступу: доповiдачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 

хвилин. 

 

З третього питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - Костюка А.М., який запропонував змiнити тип та 

найменування товариства, на виконання вимог законодавства України. 

Голосували: 

"За" - 178 550 363 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

. 

Рiшення прийнято. 

 

Вирiшили: 1) Вiдповiдно до вимог закону України "Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення 



iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017р. №2210-VIII змiнити тип 

Товариства з публiчне акцiонерне товариство на приватне акцiонерне товариство. 

2) Змiнити повне найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" на ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА"; 

змiнити скорочене найменування Товариства з ПАТ "СК "УНIВЕРСАЛЬНА" на 

ПрАТ "СК "УНIВЕРСАЛЬНА". 3) Змiнити повне найменування Товариства 

англiйською мовою з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE 

COMPANY "UNIVERSALNA" на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY 

"INSURANCE COMPANY "UNIVERSALNA"; змiнити скорочене найменування 

Товариства англiйською мовою з PJSC "IC "UNIVERSALNA" на PrJSC "IC 

"UNIVERSALNA". 4) Уповноважити Правлiння Товариства самостiйно або 

доручивши це iншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством 

України, здiйснити дiї та вжити всiх iнших необхiдних заходiв, пов'язаних зi 

змiною типу та найменування Товариства.  

 

 

З четвертого питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - Костюка А.М. який запропонував внести змiни та 

доповнення в статут товариства шляхом його затвердження в новiй редакцiї. 

Голосували: 

"За" - 178 550 363 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

 

Вирiшили: 1) Внести змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 2) Уповноважити Голову правлiння Товариства 

Музичка Олексiя Васильовича пiдписати статут в новiй редакцiї. 3) Уповноважити 

Правлiння Товариства самостiйно або доручивши це iншим особам у порядку, 

встановленому чинним законодавством України, забезпечити здiйснення 

державної реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй цими 

Загальними зборами акцiонерiв. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 10.09.2019 

Кворум зборів 92,77 

Опис 1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, визначення 

регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Внесення змiн до статуту Товариства. 

4. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 

 

Корпоративний секретар Костюк А.М. поiнформував присутнiх, що всi акцiонери 

Товариства були повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв 

персонально, шляхом надсилання поштових повiдомлень акцiонерам, не менш як 

за 30 днiв до скликання загальних зборiв.  

 

З першого питання порядку денного 



Слухали: Корпоративного секретаря Костюка А.М., який запропонував обрати 

лiчильну комiсiю в складi: Семергей Андрiй Вiкторович - голова лiчильної комiсiї, 

Перехрестенко Сергiй Дмитрович, Ярославцева Наталiя Петрiвна - члени лiчильної 

комiсiї. Пiдрахунок голосiв акцiонерiв до моменту обрання лiчильної комiсiї буде 

здiйснювати Тимчасова лiчильна комiсiя, склад якої затверджено рiшенням 

Наглядової Ради Товариства (протокол №6 вiд "08" серпня 2019р.). 

Голосували: 

"За" - 178 550 363 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: Семергей Андрiй Вiкторович - 

голова лiчильної комiсiї, Перехрестенко Сергiй Дмитрович, Ярославцева Наталiя 

Петрiвна - члени лiчильної комiсiї. 

 

З другого питання порядку денного 

 

Слухали: Корпоративного секретаря Костюка А.М., який у вiдповiдностi до 

статуту Товариства запропонував та поставив на голосування загальних зборiв 

наступнi кандидатури Голови та Секретаря зборiв: Голова зборiв - Костюк А.М. 

Секретар зборiв - Семергей А.В. 

Запропоновано затвердити наступний регламент Зборiв: Голосування проводити за 

принципом: одна акцiя - один голос. З усiх питань порядку денного проводити 

голосування за допомогою бюлетенiв для голосування. Надати для виступу: 

доповiдачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин. 

Голосували: 

"За" - 178 550 363 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Костюка Андрiя Михайловича; Секретарем 

зборiв - Семергея Андрiя Вiкторовича. Затвердити наступний регламент Зборiв: 

Голосування проводити за принципом: одна акцiя - один голос. З усiх питань 

порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенiв для 

голосування. Надати для виступу: доповiдачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 

хвилин. 

 

З третього питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - Костюка А.М. який запропонував внести змiни в статут 

товариства шляхом його затвердження в новiй редакцiї. 

Голосували: 

"За" - 178 550 363 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 



 

Вирiшили: 1) Прийняти рiшення, що вимоги статтi 65 закону України "Про 

акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-VI на Товариство не поширюється, 

у зв'язку з чим внести вiдповiднi змiни до статуту Товариства шляхом викладення 

його в новiй редакцiї. 2) Уповноважити Голову правлiння Товариства Музичка 

Олексiя Васильовича пiдписати статут в новiй редакцiї. 3) Уповноважити 

Правлiння Товариства самостiйно або доручивши це iншим особам у порядку, 

встановленому чинним законодавством України, забезпечити здiйснення 

державної реєстрацiї статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй цими 

Загальними зборами акцiонерiв. 

 

З четвертого питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - Костюка А.М. який повiдомив про необхiднiсть 

припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї у зв'язку з лiквiдацiєю такого 

органу управлiння Товариством як Ревiзiйна комiсiя. 

Голосували: 

"За" - 178 550 363 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

 

Вирiшили: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: 

Федькiв М.О., Спiвак А.I., Коненко А.I. 

 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 06.11.2019 

Кворум зборів 85,74 

Опис 1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, визначення 

регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. 

4. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. 

5. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства. 

6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

членами Наглядової ради. 

 

Голова правлiння О.В. Музичко поiнформував присутнiх, що всi акцiонери 

Товариства були повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв 

персонально, шляхом надсилання поштових повiдомлень акцiонерам, не пiзнiше як 

за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв.  

 

З першого питання порядку денного 

Слухали: Голову правлiння О.В. Музичко, який запропонував обрати лiчильну 

комiсiю в складi: Семергей Андрiй Вiкторович - голова лiчильної комiсiї, 

Перехрестенко Сергiй Дмитрович, Ярославцева Наталiя Петрiвна - члени лiчильної 

комiсiї. Пiдрахунок голосiв акцiонерiв до моменту обрання лiчильної комiсiї буде 

здiйснювати Тимчасова лiчильна комiсiя, склад якої затверджено рiшенням 



Наглядової Ради Товариства (протокол №9 вiд "03" жовтня 2019р.). 

Голосували: 

"За" - 165 217 030 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: Семергей Андрiй Вiкторович - 

голова лiчильної комiсiї, Перехрестенко Сергiй Дмитрович, Ярославцева Наталiя 

Петрiвна - члени лiчильної комiсiї. 

 

З другого питання порядку денного 

 

Слухали: Голову правлiння О.В. Музичко, який запропонував та поставив на 

голосування загальних зборiв наступнi кандидатури Голови та Секретаря зборiв: 

Голова зборiв - А.В. Семергей, Секретар зборiв - С.Д. Перехрестенко. 

Запропоновано затвердити наступний регламент Зборiв: Голосування проводити за 

принципом: одна акцiя - один голос. З усiх питань порядку денного проводити 

голосування за допомогою бюлетенiв для голосування. Надати для виступу: 

доповiдачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин. 

Голосували: 

"За" - 165 217 030 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

Вирiшили: Обрати: Головою зборiв - Семергея Андрiя Вiкторовича; Секретарем 

зборiв - Перехрестенка Сергiя Дмитровича. Затвердити наступний регламент 

Зборiв: Голосування проводити за принципом: одна акцiя - один голос. З усiх 

питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенiв для 

голосування. Надати для виступу: доповiдачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 

хвилин. 

 

З третього питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - А.В. Семергея, який повiдомив про необхiднiсть 

припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради перед розглядом 

питання обранням нового. 

Голосували: 

"За" - 165 217 030 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

 

Вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства: Антонов 

В.Б., Даниляк В.В., Яворська О. Б., Вiнаєндтс В., Нетребенко В.В. 

 

З четвертого питання порядку денного 



 

Слухали: Голову зборiв - А.В. Семергея, який повiдомив про необхiднiсть 

визначення кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Голосували: 

"За" - 165 217 030 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

 

Вирiшили: Визначити, що кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 осiб. 

 

З п'ятого питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - А.В. Семергея, який повiдомив про включення до 

перелiку кандидатiв для обрання до складу Наглядової Ради Товариства п'яти 

фiзичних осiб. Обрання посадових осiб буде здiйснюватися на строк три роки 

шляхом кумулятивного голосування. 

Результати голосування: 

 

Вiллєм Вiнаєндтс, 1963 року народження; особа, що внесла пропозицiю щодо 

даного кандидата - компанiя WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозицiї 

володiє 81 581 212 акцiй Товариства; володiє 1 (одною) простою акцiєю 

Товариства; освiта вища Лейденський Унiверситет, Нiдерланди, рiк закiнчення - 

1986, доктор цивiльного права. Мiсце роботи - Старший партнер в "Associ?s en 

Gouvernance - Cister Governance Advisors, Benelux & France", член ради директорiв 

Groupe Mutuel (Швейцарiя), член Наглядової ради ПРАТ "СК "Унiверсальна". 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Старший партнер в 

"Associ?s en Gouvernance - Cister Governance Advisors, Benelux & France", член ради 

директорiв Groupe Mutuel (Швейцарiя), член Наглядової ради ПРАТ "СК 

"Унiверсальна" - з 2011 року; Член ради директорiв CertAsig Holdings 

(Люксембург, Румунiя, Чехiя, Болгарiя, Туреччина), 2011-2019; Philos Health 

Insurance (Швейцарiя), 2015-2018; Вiце-президент компанiї  SUPRA Health 

Insurance, 2010 - 2018. Не має непогашеної (незнятої) судимостi, вiдсутня заборона 

обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю; не є афiлiйованою 

особою Товариства; не є афiлiйованою особою акцiонерiв Товариства. Наявна 

письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного 

товариства. Кандидат є незалежним директором. 

 

"За" - 165 217 030  голосiв, що належать акцiонерам Товариства. 

 

Ксенiя Кузнецова, 1986 року народження; особа, що внесла пропозицiю щодо 

даного кандидата - компанiя WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозицiї 

володiє 81 581 212 акцiй Товариства; не володiє акцiями Товариства; освiта вища 

(Лондонська бiзнес-школа, 2011, Менеджмент, Магiстр з менеджменту з 

вiдзнакою; Iмперiал коледж Лондон, 2008, Математика, Магiстр з математики з 

навчанням один рiк у Францiї); мiсце роботи - Європейський банк реконструкцiї та 

розвитку, Старший банкiр; iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти 

рокiв: Європейський банк реконструкцiї та розвитку (2012- по цей час): Заступник 

директора, Старший банкiр (з жовтня 2019 - по цей час); Головний Банкiр (з червня 

2017 до вересня  2019); Заступник Банкiра (з квiтня 2015 до червня 2017); 

Аналiтик (з березня 2013 до березня 2015); не має непогашеної (незнятої) 

судимостi, вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною 



дiяльнiстю; не є афiлiйованою особою Товариства; не є афiлiйованою особою 

акцiонерiв Товариства. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання 

членом органу акцiонерного товариства. Кандидат на дату подання заяви не є 

представником акцiонера на дату цього листа; одразу пiсля придбання ТОВ 

"ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДIНГЗ" акцiй Товариства, кандидат буде 

представником ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДIНГЗ". 

 

"За" - 165 217 030 голосiв, що належать акцiонерам Товариства. 

 

Чакварi Петер, 1974 року народження; особа, що внесла пропозицiю щодо даного 

кандидата - компанiя WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозицiї володiє 81 

581 212 акцiй Товариства; не володiє акцiями Товариства; освiта вища (Факультет 

мiжнародного менеджменту та бiзнесу Будапештської школи бiзнесу, рiк 

закiнчення: 1999, спецiальнiсть: Мiжнародна торгiвля, квалiфiкацiя: економiст). 

Мiсце роботи - Колоннейд Iншуренс ЕсА. - Люксембург, Генеральний директор; 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Колоннейд Україна", Член 

Правлiння; Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АРКС", Член 

Наглядової Ради; Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя 

"АРКС ЛАЙФ", Член Наглядової Ради; Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз", Член Правлiння. Iнформацiя про стаж роботи 

протягом останнiх п'яти рокiв: 2019, Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Колоннейд Україна", Член Правлiння; 2019, Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя "АРКС", Член Наглядової Ради; 2019, Товариство з 

додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "АРКС ЛАЙФ", Член 

Наглядової Ради;  2019, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.-Ейч. 

Юкрейн Холдiнгз", Член Правлiння; 2015 - дотепер, Колоннейд Iншуренс ЕсА., 

Генеральний директор; 2012 - 2014, ЕйАйДжi Росiя, Москва, Заступник голови 

правлiння. Не має непогашеної (незнятої) судимостi, вiдсутня заборона обiймати 

певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю; не є афiлiйованою особою 

Товариства; не є афiлiйованою особою акцiонерiв Товариства. Наявна письмова 

заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. 

Кандидат на дату подання заяви не є представником акцiонера на дату цього листа; 

одразу пiсля придбання ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДIНГЗ" акцiй 

Товариства, кандидат буде представником ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН 

ХОЛДIНГЗ". 

 

"За" -165 217 030 голосiв, що належать акцiонерам Товариства. 

 

Клотьєр Жан, 1963 року народження; особа, що внесла пропозицiю щодо даного 

кандидата - компанiя WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозицiї володiє 81 

581 212 акцiй Товариства; не володiє акцiями Товариства; освiта вища 

(Лавальський унiверситет, 1986, ступiнь бакалавра в актуарнiй справi). Мiсце 

роботи - Ферфакс Файненшл Холдiнгз Лiмiтед, Вiце-президент; Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз", Голова Правлiння; 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АРКС", Голова Наглядової 

Ради; Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "АРКС 

ЛАЙФ", Голова Наглядової Ради. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 

п'яти рокiв: 1999 - дотепер,  Ферфакс Файненшл Холдiнгз Лiмiтед, 

Вiце-президент, Мiжнароднi операцiї; 2019: Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз", Голова Правлiння,  Приватне 

акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АРКС", Голова Наглядової Ради, 

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "АРКС ЛАЙФ", 

Голова Наглядової Ради. Не має непогашеної (незнятої) судимостi, вiдсутня 

заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю; не є 

афiлiйованою особою Товариства; не є афiлiйованою особою акцiонерiв 



Товариства. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу 

акцiонерного товариства. Кандидат на дату подання заяви не є представником 

акцiонера на дату цього листа; одразу пiсля придбання ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. 

ЮКРЕЙН ХОЛДIНГЗ" акцiй Товариства, кандидат буде представником ТОВ 

"ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДIНГЗ". 

 

"За" - 165 217 030 голосiв, що належать акцiонерам Товариства. 

 

Хосроушахi Бiджан, 1961 року народження; особа, що внесла пропозицiю щодо 

даного кандидата - компанiя WHITEFORD LIMITED, яка на дату пропозицiї 

володiє 81 581 212 акцiй Товариства; не володiє акцiями Товариства; освiта вища 

(Дрекслерський Унiверситет, 1986, ступiнь МВА в машинобудiвництвi). Мiсце 

роботи -  Ферфакс Файненшл Холдiнгз Лiмiтед Президент, Ферфакс Iнтернешнл. 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв:  з 2009 - дотепер 

Ферфакс Файненшл Холдiнгз Лiмiтед, Президент, Ферфакс Iнтернешнл; 2019 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "АРКС", член Ревiзiйної 

Комiсiї. Не має непогашеної (незнятої) судимостi, вiдсутня заборона обiймати 

певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю; не є афiлiйованою особою 

Товариства; не є афiлiйованою особою акцiонерiв Товариства. Наявна письмова 

заява кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства. 

Кандидат на дату подання заяви не є представником акцiонера на дату цього листа; 

одразу пiсля придбання ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН ХОЛДIНГЗ" акцiй 

Товариства, кандидат буде представником ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН 

ХОЛДIНГЗ". 

 

"За" - 165 217 030  голосiв, що належать акцiонерам Товариства. 

 

За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової Ради на строк 

три роки обранi наступнi особи: Вiллєм Вiнаєндтс, Ксенiя Кузнецова, Чакварi 

Петер, Клотьєр Жан, Хосроушахi Бiджан. 

 

З шостого питання порядку денного 

 

Слухали: Голову зборiв - А.В. Семергея, який повiдомив про необхiднiсть 

затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

членами Наглядової ради. 

Голосували: 

"За" - 165 217 030 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися у зборах. 

 "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

"Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися у 

зборах. 

Рiшення прийнято. 

 

Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства (додаються до Протоколу Загальних зборiв 

акцiонерiв). Обрати та уповноважити Голову правлiння Товариства Музичко О.В. 

на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради Товариства. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 



останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) - 

 

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

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) - 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) - 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 



Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

* 

Інше (зазначити) - 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Усi скликанi збори були проведенi 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Усi скликанi збори були проведенi 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Вiллєм Вiнаєндтс X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

- 

Ксенiя Кузнецова  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Клотьєр Жан  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Чакварi Петер  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Хосроушахi Бiджан  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Вiдповiдно до протоколу № 04/19 Загальних зборiв акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 

"Унiверсальна" було припинено повноваження членiв Наглядової 

ради Товариства: Антонов В.Б., Даниляк В.В., Яворська О. Б., 

Вiнаєндтс В., Нетребенко В.В. та обранi наступнi особи: Вiллєм 

Вiнаєндтс, Ксенiя Кузнецова, Чакварi Петер, Клотьєр Жан, 

Хосроушахi Бiджан. 

 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

Проводились 14 разiв. Розглядалися фiнансовi показники 

дiяльностi, поточнi та стратегiчнi напрямки розвитку Товариства. 



визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту X   

З питань призначень X   

З винагород X   

Інше (зазначити) -  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них рішень 

Аудиторський комiтет - 3; з питань призначень i винагород - 3. 

 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Оцiнка не проводилась 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Оцiнка не проводилась 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

- 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне  X 



навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) - 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) - 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Виконавчим органом 

Товариства, який здiйснює 

управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства, є 

Правлiння (колегiальний 

виконавчий орган). 

Кiлькiсний склад 

Правлiння становить не 

менше 3 (трьох) осiб, в 

тому числi Голова 

Правлiння 

- Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства 

правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв) 

- Надання згоди на списання майна Товариства; 

- Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та 

представництв, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про 

виконання цих планiв; 

- Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) 

дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства таких 

правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв) 

- Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з 

дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх 

пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та 

статутами дочiрнiх пiдприємств; 

- Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв 

(балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) 

та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та 

iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, 

паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 

- Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю 

дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим 

Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 

- Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi 

працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до 

затверджених Наглядовою радою принципiв 

органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 

- Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно 

прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв 

фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв 

фiлiй чи представництв Товариства; 

- Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та 

представництв Товариства (крiм положень про фiлiї та 



представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої 

цим Статутом та положеннями про фiлiї та представництва; 

- Затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям 

(представництвам), прийняття рiшення про повернення майна 

Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто 

їхнiми керiвниками для Товариства; 

- Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи 

фiнансовi та виробничi питання; 

- Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства 

проекту колективного договору, забезпечення виконання 

Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами 

колективного договору; 

- Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 

Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, 

так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними 

особами; 

- Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною 

дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним 

законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами 

Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї 

Наглядової ради та Загальних зборiв. 

 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засiдання Правлiння проводились щотижнево, але за нагальної 

необхiдностi вирiшення важливих питань проводились додатковi 

засiдання. За 2019 рiк проведено 45 засiдань Правлiння, на яких на 

постiйнiй основi присутнi представники департаменту 

врегулювання, юридичного напрямку та напрямку безпеки. 

Основними питаннями якi розглядались Правлiнням компанiї у 

2019 роцi зокрема були: складання та контроль за виконанням 

затвердженого Наглядовою Радою бюджету компанiї; постiйний 

аналiз та заходи по пiдтриманню лiквiдностi компанiї; 

погодження розмiщення депозитiв та тимчасово вiльних коштiв на 

депозитних рахунках; питання регiональної мережi; погодження 

та контроль виконання проектiв по розвитку продажiв; створення 

робочих груп, погодження основних кадрових питань; управлiння 

нерухомим майном Товариства; питання IT-iнфраструктури, 

здiйснення заходiв згiдно плану розвитку IТ на 2019-20 роки; 

поточнi питання пов'язанi з аудитом компанiї та багато iнших 

важливих питань поточної життєдiяльностi компанiї та її 

стратегiчного розвитку. 

Серед основних досягнень Правлiння компанiї за 2019 рiк 

необхiдно вiдмiтити: збiльшення та диверсифiкацiя страхового 

портфелю; збiльшення обiгових коштiв Товариства; 

реформування АйТi системи; збалансована полiтика в сферi 

управлiння нерухомiстю i продаж частини нелiквiдної 

нерухомостi; розвиток спiвпрацi з компанiями аграрному секторi, 

в сферi авiаперевезень та будiвництва; побудова ефективної 

роботи агентської мережi в регiонах; ефективне управлiння 

персоналом Компанiї; оптимiзацiя та покращення для клiєнтiв 



сервiсiв врегулювання збиткiв з одночасним скороченням 

середнiх строкiв врегулювання страхових справ; органiзацiя 

роботи технiчного та медичного асистансу. 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Виконавчий орган здiйснює дiяльнiсть належним чином. 

 

Примітки 
-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Управлiння ризиками - процес, за допомогою якого Товариство виявляє (iдентифiкує) ризики, 

проводить оцiнку їх величини, здiйснює їх монiторинг i контролює свої ризиковi позицiї, а також 

враховує взаємозв'язки мiж рiзними категорiями та видами ризикiв.  

Дiяльнiсть з управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється через Фiнансовий департамент та 

департамент андерайтингу та методологiї. Процес управлiння ризиками передбачає охоплення 

всiх структурних рiвнiв - вiд управлiнського (Наглядової ради та Правлiння) до рiвня, на якому 

безпосередньо приймаються та/або генеруються ризики.  

Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Товариствi наявний 

юридичний департамент та департамент врегулювання збиткiв. 

На усiх вищезазначених рiвнях в тiй чи iншiй мiрi здiйснюється монiторинг ризиковостi та 

вживаються необхiднi заходи щодо унеможливлення настання негативних випадкiв для 

Товариства. 

Страховий ризик стосується всiх страхових андерайтингових ризикiв у зв'язку зi змiнами збиткiв, 

що виникають внаслiдок невизначеностi розмiрiв та строкiв цих збиткiв. Крiм того, iснує ризик 

змiн основних припущень, включаючи рiвень витрат та розiрвання договорiв, зроблених при 

оформленнi договору/полiсу.  

Управлiння страховими ризиками здiйснюється завдяки поєднанню андерайтингових полiтик, 

принципiв цiноутворення, створення резервiв та перестрахування. Особлива увага придiляється 

забезпеченню того, щоб сегмент клiєнтiв, який купує страховий продукт, вiдповiдав основним 

припущенням щодо клiєнтiв, сформованим пiд час розробки цього продукту та визначення його 

цiни. 

Андерайтинговi процедури встановлюються в рамках загального управлiння страховим ризиком i 

передбачають виконання контрольних процедур актуарiями, якi перевiряють фактичнi показники 

збитковостi. Для вдосконалення стандартiв андерайтингу використовуються рiзнi показники та 

iнструменти статистичного аналiзу з тим, щоб можна було покращити показники збитковостi 

та/або забезпечити належне коригування цiноутворення. 

Дiяльностi Товариства характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн 

заборгованостi, курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на зменшення 

непередбачуваностi фiнансових ризикiв та негативного впливу на фiнансовi результати 

Товариства. 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть 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 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. 

Товариство не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не виписує 

опцiонiв.  

Товариство наражається на фiнансовi ризики внаслiдок наявностi у неї фiнансових та страхових 

активiв, а також страхових зобов`язань в т.ч. за перестраховими контрактами. Найважливiшою 

складовою фiнансового ризику, на який Товариство наражається передусiм внаслiдок характеру 

своїх iнвестицiй та зобов`язань, є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковi ризики (ризик 

процентної ставки та валютний ризик). Цi ризики виникають у зв`язку з невiдповiднiстю строкiв 

погашення активiв та зобов`язань i вiдкритими позицiями процентних ставок та iноземних валют, 

якi великою мiрою залежать вiд загальних та специфiчних ринкових змiн. Товариство управляє 

цими позицiями з метою отримання довгострокового iнвестицiйного доходу, що перевищує її 

зобов`язання за страховими контрактами. Товариство регулярно готує звiти за портфелями, 

контрагентами та категорiями активiв та зобов`язань, якi подаються її ключовому управлiнському 

персоналу. Основними методами управлiння активами та пасивами, який застосовує Товариство, 

є забезпечення вiдповiдностi суми активiв та зобов`язань за страховими та iнвестицiйними 

контрактами за видами виплат власникам контрактiв. Товариство не змiнювало процеси 

управлiння ризиками протягом перiодiв, представлених у цiй звiтностi. 

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: 

- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

- лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

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. 

Даний метод оцiнки проводиться на основi аналiзу iсторичної волатильностi фондового iндексу 

ПФТС за останнi 5 рокiв. 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Для мiнiмiзацiї збиткiв 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. 

Товариство здiйснює регулярне стрес-тестування та аналiзує результати такого стрес-тестування 

по фiнансовим показникам. В Товариствi розроблена Карта ризикiв, яка аналiзується на щорiчнiй 

основi. 

Основною метою внутрiшнього аудиту Товариства є аналiз дiяльностi Товариства, виявлення 

прогалин в дiяльностi, покращення системи взаємодiї мiж пiдроздiлами Товариства, мiнiмiзацiя 

збиткiв та виявлення можливостей для досягнення Товариством позитивних фiнансових 

результатiв.  

Внутрiшнiй аудит  Товариства проводиться з метою забезпечення контролю за: здiйсненням 

дiяльностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства, а також полiтикою бухгалтерського 

облiку та внутрiшнiми процедурами, встановленими вiдповiдними внутрiшнiми документами 

Товариства; здiйсненням системного аналiзу та оцiнки дiяльностi Товариства на предмет його 

фiнансової стiйкостi та платоспроможностi; перевiркою та оцiнкою ефективностi заходiв 

контролю за виконанням прийнятих рiшень; оцiнкою ефективностi системи управлiння активами 

та зобов'язаннями, в тому числi оцiнкою структури портфеля активiв та потенцiйних ризикiв; 

своєчаснiстю, правильнiстю, повнотою та точнiстю вiдображення основної та iншої дiяльностi у 

звiтностi, передбаченiй законодавством; управлiнням ризиками, що виникають у процесi 

здiйснення основної та iншої дiяльностi, та здiйсненням монiторингу дiяльностi по їх мiнiмiзацiї; 

дiяльнiстю агентiв та iнших посередникiв та пов'язаних iз цим ризикiв при укладаннi ними 

договорiв вiд iменi Товариства;  дотриманням встановлених Нацкомфiнпослуг обов'язкових 

нормативiв та iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики по операцiях з фiнансовими 

активами; вiдповiднiстю звiтностi Товариства вимогам, встановленим законодавством. 

Внутрiшнiй аудитор Товариства має наступнi права: необмежений доступ до всiх бухгалтерських 

документiв, активiв та структурних пiдроздiлiв фiнансової установи; отримувати усно або 

письмово вiд керiвникiв пiдроздiлу, який перевiряється, необхiднi пояснення, документи, а також 

iншi матерiали, пов'язанi з внутрiшнiм забезпеченням дiяльностi цього пiдроздiлу; звертатися до 

будь-якого з працiвникiв фiнансової установи iз запитаннями та отримувати письмовi чи уснi 

пояснення, якщо це необхiдно для ефективного виконання покладених на Внутрiшнього аудитора 

обов'язкiв; визначати вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками Товариства, 

вимогам чинного законодавства України, нормативним актам та рiшенням керiвних органiв 

Товариства, якi визначають її полiтику та стратегiю, процедуру прийняття i виконання рiшень, 

органiзацiю облiку та звiтностi; перевiряти розрахунково-касовi документи, контракти, фiнансову 

i статистичну звiтнiсть, iншу документацiю, а за необхiдностi - наявнiсть готiвки та iнших 

цiнностей; при виявленнi грубих порушень чинного законодавства, випадкiв розкрадань, 

допущених працiвниками Товариства, надавати рекомендацiї наглядовому та виконавчому 

органу Товариства щодо прийняття вiдповiдних рiшень щодо цих працiвникiв; мати можливiсть 

безпосереднього та невiдкладного спiлкування Внутрiшнього аудитора з членами наглядового 

органу фiнансової установи; проводити операцiйний (управлiнський) аудит iз метою виявлення 

можливостей пiдвищення продуктивностi працi та усунення факторiв неефективностi; iншi 

повноваження вiдповiдно до покладених на Внутрiшнього аудитора завдань.  

Внутрiшнiй аудитор:  готує та надає наглядовому органу Товариства звiти про свою дiяльнiсть, 

пропозицiї, рекомендацiї та проекти розпоряджень з питань вдосконалення системи 

внутрiшнього контролю фiнансової установи. звiтує перед наглядовим органом фiнансової 

установи не рiдше нiж раз на рiк, надає йому висновки та пропозицiї за результатами перевiрок та 

на вимогу наглядового органу фiнансової установи готує iнформацiю про проведення внутрiшнiх 

аудиторських перевiрок. здiйснює експертну оцiнку економiчної полiтики фiнансової установи за 

допомогою проведення внутрiшнiх перевiрок та аналiтичного тестування; здiйснює аналiз  

операцiй, залишкiв на рахунках та процедур; здiйснює перевiрку та оцiнку контролю за станом та 

збереженням активiв; оцiнює якiсть виконання внутрiшньосистемних контрольних процедур; 

здiйснює аналiз ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю та обробки 



iнформацiї; оцiнює забезпечення користувачiв iнформацiєю про фiнансовий стан установи, 

достовiрнiсть облiкових та звiтних даних; виконує iншi функцiї вiдповiдно до покладених на 

нього завдань. 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 



імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Кодекс корпоративного управлiння 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні ні так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 
ні ні так так так 



після їх проведення 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) - 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 

10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 

Протоколом № 03/19 Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 10.09.2019 було 

прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної 

комiсiї у зв'язку з лiквiдацiєю такого органу управлiння Товариством 

як Ревiзiйна комiсiя. 

 

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, 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН 

ХОЛДIНГЗ" 

43163736 99,999998 

2 ЕФЕФЕЙЧЕЛЬ ГРУП ЛТД. 938992-0 70 

3 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК 

РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ 

GB26500612 30 

 

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

загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента 

вiдсутнi. 

 

Опис - 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента: питання признання та звiльнення 

членiв Правлiння - компетенцiя Наглядової ради; членiв Наглядової ради та членiв Ревiзiйної 

комiсiї - компетенцiя Загальних зборiв Товариства; головного бухгалтера та уповноваженого з 

антикорупцiйної дiяльностi - згiдно загальних вимог кодексу законiв про працю України. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб емiтента: повноваження посадових осiб товариства визначаються 

статутом емiтента, положенням "Про Наглядову раду", Антикорупцiйною програмою, законами 

про "Акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", iншими законами та пiдзаконними актами. 

 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА", код за ЄДРПОУ 20113829, мiсцезнаходження: 

01133 м. Київ бульвар Лесi Українки 9, (надалi Товариство), що складається з Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 

дохiд) за  2019 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2019 рiк, Звiту про власний капiтал за 2019 

рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий 

виклад значущих облiкових полiтик. 



На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi 

потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

Управлiнський персонал  несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, 

вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 

вiд 16.07.1999 № 996-XIV складається з Звiту про управлiння та  вiдповiдно до вимог статтi 41 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" з Звiту про корпоративне управлiння. Ця 

звiтнiсть  не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю, зазначену в Звiтi про 

управляння у т. ч. на iнформацiю, наведену в  пунктах Звiту про корпоративне управлiння, а 

саме: 

" Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння 

" Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння 

" Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв 

" Iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства,  

та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї  iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з  

iнформацiєю, зазначеною вище, та розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж цiєю 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи 

ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно  iнформацiї, розкритої в Звiтi  про управлiння 

та у  наведених пунктах Звiту про корпоративне управлiння,  отриманої до дати звiту аудитора, 

ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення. цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi 

повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до 

аудиторського звiту. 

Ми не визначили окремi питання, на якi б мали доцiльно звернути увагу та якi не впливають на 

висловлення нами думки. Звiт про управлiння узгоджений з фiнансовою звiтнiстю на звiтну дату.  

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ЗВIТ ПРО УПРАВЛIННЯ ЗА 2019 РIК 

Органiзацiйна структура та опис дiяльностi пiдприємства 

 

Товариство створене для здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi страхування  з метою 

отримання прибутку. 

Предметом безпосередньої дiяльностi компанiї є лише страхування, перестрахування i фiнансова 

дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 

Товариство засноване 23.12.1994 р.  

Юридична адреса м. Київ , Печерський, 01133, м. Київ, бул. Лесi Українки, 9; 

Сфера дiяльностi за географiчним розташуванням - Україна. 

Органiзацiйна структура товариства складається з департаментiв та вiддiлiв. 

Згiдно рейтингу журнала Фориншурер Товариства входить в ТОП-7 страхових компанiй України 

за результатами 9 мiс. 2019 року по таких напрямках страхування - КАСКО, МАЙНО, ТУРИЗМ 

(джерело - https://forinsurer.com/)/. 

Облiкова кiлькiсть працiвникiв в Головному офiсi Компанiї за 2019 рiк:  231 осiб.   

Мережа продаж Товариства налiчує:  

24 обласних генеральних агенцiй; 

24 центри обслуговування клiєнтiв; 



1105 агентiв-фiзичних осiб;  

239 агентiв-юридичних осiб. 

 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй, зазначених в таблицi нижче: 

№ з/п Вид страхування № лiцензiї Дата видачi лiцензiї 

1. 1 Страхування вiд нещасних випадкiв АГ №569723 23.03.2011 

2.  Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АГ №569720

 23.03.2011 

3.  Страхування здоров'я на випадок хвороби АГ №569717 23.03.2011 

4.  Страхування залiзничного транспорту АГ №569715 23.03.2011 

5.  Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АГ №569722 23.03.2011 

6.  Страхування повiтряного транспорту АГ №569726 23.03.2011 

7.  Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) АГ №569711 23.03.2011 

8.  Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АГ №569706 23.03.2011 

9.  Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ №569710

 23.03.2011 

10.  Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АГ №569719

 23.03.2011 

11.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АГ №569709 23.03.2011 

12.  Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АГ №569708 23.03.2011 

13.  Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена 

пунктами 12 - 14 цiєї статтi) АГ №569725 23.03.2011 

14.  Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 

кредиту) АГ №569718 23.03.2011 

15.  Страхування фiнансових ризикiв АГ №569730 23.03.2011 

16.  Страхування судових витрат АГ №569728 23.03.2011 

17.  Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АГ №569712

 23.03.2011 

18.  Страхування медичних витрат АГ №569721 23.03.2011 

19.  Страхування сiльськогосподарської продукцiї АЕ №293880 17.06.2014 

20.  Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних дружин (команд)АГ №569727 23.03.2011 

21.  Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АГ №569724

 23.03.2011 

22.  Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АГ №569705 23.03.2011 

23.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

внутрiшнiми договорами) АГ №569713 23.03.2011 

24.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

мiжнародними договорами) АГ №569713 23.03.2011 

25.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АГ №569732 23.03.2011 

26.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку 

може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АГ №569731 23.03.2011 

27.  Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АГ №569714



 23.03.2011 

28.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi 

чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її 

майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АГ №569716 23.03.2011 

29.  Страхування тварин на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд хвороб, 

стихiйних лих та нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком тварин, встановленими 

Кабiнетом Мiнiстрiв України АГ №569729 23.03.2011 

30.  Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування АВ №594195 27.12.2011 

31.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку 

може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв 

i агрохiмiкатiв   11.01.2018 

32.  Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса  

 11.01.2018 

 

Результати дiяльностi 

 

 Обсяг залучених страхових премiй у звiтному перiодi у порiвняннi з аналогiчним перiодом 

минулого року збiльшився на 12,98  %, що становить на 123,307.14 тис.грн. бiльше..  

Порiвняльний аналiз щодо надходження страхових платежiв за 2019 рiк порiвняно з 2018 роком, у 

тому числi за видами страхування, наведено в Таблицi 1. 

Таблиця 1 

№ Вид страхування Залученi страх. премiї за 2019 рiк  (тис. грн.) Залученi страх. 

премiї за 2018 рiк  (тис. грн.) Абсолютне вiдхилення, тис. грн. Вiдносне вiдхилення, % 

  ВИДИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ: 196,729 169,791 26,938.22

 13.69 

1 Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 2,782.47

 2,961.54 -179.07 -6.44 

2 Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних дружин (команд)576.27 738.10 -161.83 -28.08 

3 Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

звичайними договорами) 68,656.87 65,751.55 2,905.32 4.23 

4 Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 120,265.89 95,951.01 24,314.88 20.22 

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

бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 1,060.38 903.77 156.61 14.77 

6 Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 

iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 

внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 117.28 143.39 -26.11 -22.26 

7 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 508.26 621.83 -113.57

 -22.34 

8 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування 2,722.69 2,701.73 20.96 0.77 

9 Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 39.19 18.16

 21.03 53.66 

  ВИДИ ДОБРОВIЛЬНОГО  СТРАХУВАННЯ: 752,903 656,534 96,368.92

 12.80 

10 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 



вiдповiдальнiсть перевiзника) 7,583.71 7,831.48 -247.77 -3.27 

11 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої) 12,467.97 24,906.42

 -12,438.45 -99.76 

12 Страхування повiтряного транспорту 0.05 0.45 -0.40 -800.00 

13 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 371,478.90 299,573.36

 71,905.54 19.36 

14 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 7,050.01 7,411.28

 -361.27 -5.12 

15 Страхування майна 90,918.72 89,343.19 1,575.53 1.73 

16 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 6,408.47 6,743.13

 -334.66 -5.22 

17 Страхування вiд нещасних випадкiв 79,242.19 44,858.65 34,383.54 43.39 

18 Страхування здоров'я на випадок хвороби 1,092.14 1,318.86 -226.72 -20.76 

19 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 109,668.17 57,587.13

 52,081.04 47.49 

20 Страхування фiнансових ризикiв 9,578.25 4,448.98 5,129.27 53.55 

21 Страхування медичних витрат 47,149.14 44,599.61 2,549.53 5.41 

22 Страхування залiзничного транспорту 2,427.73 1,785.44 642.29 26.46 

23 Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) 0.10 17.20 -17.10 -17,100.00 

24 Страхування сiльськогосподарської продукцiї 7,837.24 66,108.55 -58,271.31

 -743.52 

25 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 0.14 0.28 -0.14

 -100.00 

26 Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 0.10 0.10 0.00 0.00 

27 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 

кредиту) 0.25 0.25 0.00 0.00 

28 Страхування судових витрат 0.02 0.02 0.00 0.00 

  Разом по всiм видам страхування: 949,633 826,325 123,307.14 12.98 

 

Дiяльнiсть Компанiї по всiм видам страхування є прибутковою. Товариство демонструє 

постiйний рiст страхових премiй та активiв. 

 

Лiквiднiсть та зобов'язання  

 

Страхова компанiя дотримується та виконує всi нормативи достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй.  

Станом на 31.12.2019 року статутний капiтал Страховика сформовано та сплачено вiдповiдно до 

вимог чинного законодавства у розмiрi 192700 тис. грн., що складає 100%  зафiксованого в 

Статутi Товариства суми статутного капiталу. Станом на 31.12.2019 року розмiр статутного 

фонду в еквiвалентному вираженнi в валютi  Євро, склав 7293,20 тис. 

Гарантiйний фонд Страховика станом на 31.12.2019 року склав 215520 тис. грн. 

Фактичний запас платоспроможностi Страховика станом на 31.12.2019р. становить 259561 тис. 

грн. Нормативний запас платоспроможностi 154838,51 тис. грн. Перевищення фактичного запасу 

платоспроможностi над нормативним складає 104722,49 тис. грн.   

Вартiсть нетто - активiв Товариства станом на 31.12.2019р. складає - 259561,0 тис. грн., сума яких 

перевищує зареєстрований  та сплачений статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам, 

встановленими п. 2.5 Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi. 

Загальна сума зобов'язань Товариства станом на 31.12.2019 р. склала 748129, в тому числi: 

 



Зобов'язання  

Страховi зобов'язання  598308 

 

Величина довгострокових та поточних зобов'язань i забезпечень за виключенням страхових 

 149821 

Всього зобов'язань 748129 

 

 Загальна сума активiв Товариства станом на 31.12.2019р. склала 1019677, в тому числi:  

Активи  

Грошовi кошти на поточних рахунках  97995 

Банкiвськi вклади  (депозити) 247824 

Права вимоги до перестраховикiв   110833 

Нерухоме майно 48343 

Фiнансовi iнвестицiї  12044 

Вiдстроченi аквiзацiйнi витрати 153950 

Залишок коштiв в МТСБУ 20453 

Основнi засоби 63926 

Нематерiальнi активи 11986 

Iнвестицiйна нерухомiсть 9865 

Разом активiв  777219 

 

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, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.    

Товариство здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного монiторингу 

запланованих платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштiв 

внаслiдок повсякденної дiяльностi. Керiвництво щотижнево розглядає прогнози грошових 

потокiв Товариства. Управлiння потребами лiквiдностi Товариства здiйснюється на щоденнiй 

основi за допомогою як короткострокових, так i довгострокових прогнозiв. 

 

Екологiчнi аспекти 

 

Страхова компанiя  в ходi своєї дiяльностi контролює та намагається впливати на основнi 

фактори дiяльностi, що мають  екологiчнi аспекти. 

Є два види екологiчних аспектiв: прямi й непрямi. До прямих екологiчних аспектiв належать тi 

аспекти, якi стосуються сфери управлiння органiзацiї. До непрямих екологiчних аспектiв 

належать тi аспекти дiяльностi пiдприємства, її продукцiї або послуг, якi не стосуються сфери 

управлiння органiзацiї. 

Прямими екологiчними аспектами  дiяльностi Товариства є: 

- викиди в атмосферу стацiонарними джерелами (газовi котли); 

- вiдходи виробництва, їх вторинне перероблення та утилiзацiя; 

- використання природних ресурсiв; 

- використання транспорту; 

Непрямими екологiчними аспектами  дiяльностi Товариства є : 

- капiтальнi iнвестицiї, кредити, послуги страхування; вибiр i використання послуг 

стороннiх органiзацiй; 

- адмiнiстративнi та плановi рiшення; 

- асортимент продукцiї, що випускається; 



- екологiчна дiяльнiсть постачальникiв i пiдрядникiв. 

 

 Компанiя має всi необхiднi дозволи щодо використання стацiонарних джерел, що здiйснюють 

викиди в атмосферу. Так як даними пристроями є виключно газовi котли, що  використовуються 

виключно для обiгрiву офiсних примiщень Компанiї, частка викидiв в атмосферу забруднюючих 

речовин мiзерно мала. Компанiя є платником екологiчного податку.  

В своїй дiяльностi Товариство дотримується вимог спецiальних полiтик Європейського банку 

реконструкцiї та розвитку (ЄБРР) в сферi екологiчних та соцiальних аспектiв, зокрема не 

спiвпрацює з органiзацiями дiяльнiсть яких входить в список заборонених видiв дiяльностi для 

фiнансування ЄБРР. На регулярнiй основi Товариство проводить роз'яснювальну роботу зi 

спiвробiтниками та агентами щодо збереження довкiлля.  

Вiдходами виробництва в ходi дiяльностi Товариства є макулатура: не використанi бланки 

договорiв, паперовi документи (в т.ч. полiси, договори страхування, бухгалтерська та iнша 

документацiя), що пiдлягають знищенню вiдповiдно до встановлених  термiнiв зберiгання 

документiв.  Компанiя раз в рiк здiйснює утилiзацiю макулатури шляхом здачi її на вторинну 

переробку. Додатково Товариство активно розвиває напрямок реалiзацiї електронних страхових 

полiсiв i така полiтика буде продовжена в 2020 роцi. 

Також перiодично, по мiрi накопичення на складах старої комп'ютерної та офiсної технiки, 

Компанiя здiйснює заходи щодо їх утилiзацiї через укладення договорiв утилiзацiї з 

пiдприємствами, що мають вiдповiднi законодавчi дозволи та лiцензiї на здiйснення даної 

дiяльностi i забезпечують безпечну утилiзацiю технiки.  

Компанiя перiодично на постiйнiй основi здiйснює аналiз i при необхiдностi замiну 

автотранспорту, рiк випуску якого становить бiльше нiж  5 рокiв.  

 

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика 

 Чисельна кiлькiсть персоналу Товариства складає 231 штатних одиниць, з них 155 жiнок. 

Правлiння складається з 3 осiб, з них 1 жiнка. 

 Товариство будує свою полiтику як цiлiсну систему, що динамiчно розвивається та 

охоплює всi категорiї працiвникiв. Забезпечує здоровi та безпечнi умови працi, повагу до прав 

працiвникiв, дотримується колективних угод та законодавства України. Полiтика Товариства 

нацiлена на системнiсть, прозорiсть та стандартнiсть кадрових процедур, вiдсутнiсть 

дискримiнацiї та надає рiвнi можливостi для всiх працiвникiв. Також в Товариствi затверджена 

Антикорупцiйна програма та призначено уповноваженого з антикорупцiйного дiяльностi. 

Працiвники мають можливiсть iнформування вiдповiдальної особи про випадки порушення своїх 

прав.  

 Товариство не використовує примусову працю та дотримується всiх вимог трудового 

законодавства. 

 

Ризики  

Управлiння ризиками - процес, за допомогою якого Товариство виявляє (iдентифiкує) ризики, 

проводить оцiнку їх величини, здiйснює їх монiторинг i контролює свої ризиковi позицiї, а також 

враховує взаємозв'язки мiж рiзними категорiями та видами ризикiв.  

Дiяльнiсть з управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється через Фiнансовий департамент та 

департамент андерайтингу та методологiї. Процес управлiння ризиками передбачає охоплення 

всiх структурних рiвнiв - вiд управлiнського (Наглядової ради та Правлiння) до рiвня, на якому 

безпосередньо приймаються та/або генеруються ризики.  

Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Товариствi наявний 

юридичний департамент та департамент врегулювання збиткiв. 

На усiх вищезазначених рiвнях в тiй чи iншiй мiрi здiйснюється монiторинг ризиковостi та 

вживаються необхiднi заходи щодо унеможливлення настання негативних випадкiв для 

Товариства. 



Страховий ризик стосується всiх страхових андерайтингових ризикiв у зв'язку зi змiнами збиткiв, 

що виникають внаслiдок невизначеностi розмiрiв та строкiв цих збиткiв. Крiм того, iснує ризик 

змiн основних припущень, включаючи рiвень витрат та розiрвання договорiв, зроблених при 

оформленнi договору/полiсу.  

Управлiння страховими ризиками здiйснюється завдяки поєднанню андерайтингових полiтик, 

принципiв цiноутворення, створення резервiв та перестрахування. Особлива увага придiляється 

забезпеченню того, щоб сегмент клiєнтiв, який купує страховий продукт, вiдповiдав основним 

припущенням щодо клiєнтiв, сформованим пiд час розробки цього продукту та визначення його 

цiни. 

Андерайтинговi процедури встановлюються в рамках загального управлiння страховим ризиком i 

передбачають виконання контрольних процедур актуарiями, якi перевiряють фактичнi показники 

збитковостi. Для вдосконалення стандартiв андерайтингу використовуються рiзнi показники та 

iнструменти статистичного аналiзу з тим, щоб можна було покращити показники збитковостi 

та/або забезпечити належне коригування цiноутворення. 

Дiяльностi Товариства характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн 

заборгованостi, курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на зменшення 

непередбачуваностi фiнансових ризикiв та негативного впливу на фiнансовi результати 

Товариства. 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть 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 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. 

Товариство не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не виписує 

опцiонiв.  

Товариство наражається на фiнансовi ризики внаслiдок наявностi у неї фiнансових та страхових 

активiв, а також страхових зобов`язань в т.ч. за перестраховими контрактами. Найважливiшою 

складовою фiнансового ризику, на який Товариство наражається передусiм внаслiдок характеру 

своїх iнвестицiй та зобов`язань, є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковi ризики (ризик 

процентної ставки та валютний ризик). Цi ризики виникають у зв`язку з невiдповiднiстю строкiв 

погашення активiв та зобов`язань i вiдкритими позицiями процентних ставок та iноземних валют, 

якi великою мiрою залежать вiд загальних та специфiчних ринкових змiн. Товариство управляє 

цими позицiями з метою отримання довгострокового iнвестицiйного доходу, що перевищує її 

зобов`язання за страховими контрактами. Товариство регулярно готує звiти за портфелями, 

контрагентами та категорiями активiв та зобов`язань, якi подаються її ключовому управлiнському 

персоналу. Основними методами управлiння активами та пасивами, який застосовує Товариство, 

є забезпечення вiдповiдностi суми активiв та зобов`язань за страховими та iнвестицiйними 

контрактами за видами виплат власникам контрактiв. Товариство не змiнювало процеси 

управлiння ризиками протягом перiодiв, представлених у цiй звiтностi. 

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: 

- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 



- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

- лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

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. 

Даний метод оцiнки проводиться на основi аналiзу iсторичної волатильностi фондового iндексу 

ПФТС за останнi 5 рокiв. 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Для мiнiмiзацiї збиткiв 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. 

Товариство здiйснює регулярне стрес-тестування та аналiзує результати такого стрес-тестування 

по фiнансовим показникам. В Товариствi розроблена Карта ризикiв, яка аналiзується на щорiчнiй 

основi. 

 

Дослiдження та iнновацiї 

В рамках реалiзацiї стратегiї цифровiзацiї компанiя постiйно дослiджує ринковi тренди та 

можливостi в оптимiзацiї бiзнес-процесiв, iнформатизацiї операцiйної дiяльностi та розвитку 

бiзнесу через продуктивне використання iнформацiйних технологiй. Реалiзацiя iнiцiатив 

вiдбувається на проектнiй основi з використанням сучасних методiв впровадження iнновацiй та 

пiдвищення гнучкостi у функцiонуваннi Компанiї. Iнновацiйна компонента присутня в усьому 

спектрi проектiв - вiд побудови гiбридних IТ iнфраструктури з використанням 

програмно-визначених систем зберiгання даних та мереж до впровадження сучасних клiєнтських 

сервiсiв та всебiчної аналiтики для прийняття тактичних i стратегiчних рiшень.  

Дослiдження допомагають Компанiї визначати прiоритетнi напрямки в розвитку та пул 

вiдповiдних органiзацiйних, iнфраструктурних та програмних проектiв. Побудова i розвиток 

власного Центру розробки значно прискорює впровадження iнновацiйної культури в Компанiї та 

дозволяє вийти на новий рiвень iнтеграцiї систем та сервiсiв, а також вбудувати 

сервiс-орiєнтовану модель в усi бiзнес-процеси Компанiї - як нацiлених на зовнiшнього клiєнта, 

так i на внутрiшнього.  

Компанiя реалiзує комплекснi IТ проекти з акцентами на операцiйну ефективнiсть, iнформацiйну 

безпеку та перспективи розвитку. Серед стратегiчних проектiв слiд визначити впровадження 

сервiсної моделi в обслуговуваннi внутрiшнього клiєнта, реалiзацiю концепцiї API-економiки за 

рахунок модернiзацiї IТ архiтектури та побудови сучасних iнтеграцiйних механiзмiв, значну 

модернiзацiю облiкових систем, реалiзацiю клiєнтських та партнерських сервiсiв з 



використанням мiкросервiсного пiдходу, впровадження систем управлiння бiзнес-процесами та 

мультиканальної взаємодiї з клiєнтами, розгортання централiзованої та цiлiсної аналiтичної 

системи. Управлiння реалiзацiєю всiх технологiчних iнiцiатив та проектiв Компанiя здiйснює на 

основi портфельного управлiння та вiдбудованих практик органiзацiйного розвитку. 

 

Фiнансовi iнвестицiї  

Товариство здiйснює iнвестицiйну дiяльнiсть що  пов'язана з формуванням, розмiщенням 

страхових резервiв та їх управлiнням. 

 З метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: 

o iнвестицiї у фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю; 

o iнвестицiї у фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток чи збиток; 

o iнвестицiї у фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд. 

Компанiя класифiкує фiнансовi iнвестицiї при первiсному визнаннi.  

Iнвестицiйний портфель Компанiї представлений наступними видами iнвестицiй:  

  

Вид iнвестицiї Балансова вартiсть станом на 31.12.2019р. 

Iнвестицiйна нерухомiсть 9 865 

Фiнансовi активи (депозити в банках) 247 824 

Iнвестицiї доступнi для продажу (акцiї) 2 044 

Iнвестицiї, до погашення (облiгацiї пiдприємств) 10 000 

ВСЬОГО 269 733 

 

Товариство не має фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства.  

Компанiя являється учасником небанкiвської фiнансової групи FAIRFAX. 

 

Перспективи розвитку 

Пiдприємство в 2020 роцi планує й надалi займати провiднi позицiї на страховому ринку України. 

Входити до ТОП-10 Страхових компанiй за обсягом Страхових платежiв (Плановий обсяг 

страхових платежiв бiля 1019 млн. грн). Здiйснювати дiяльнiсть базуючись на кращих свiтових 

практиках. Неухильно дотримуватись найвищих стандартiв у дотриманi капiталiзацiї, високого 

рiвня платоспроможностi, високої лiквiдностi, прибутковостi та бездоганної якостi активiв. 

Залишатись кращою компанiєю для своїх клiєнтiв, акцiонерiв та суспiльства. 

 

Корпоративне управлiння 

Корпоративне управлiння у ПРАТ "СК "Унiверсальна" - це процес, який забезпечує ефективне 

управлiння дiяльнiстю Товариства з метою пiдвищення його капiталiзацiї та гарантування 

надiйностi функцiонування. Корпоративне управлiння зосереджене на створеннi системи важелiв 

i противаг, якi забезпечують узгодження iнтересiв акцiонерiв Товариства, його керiвництва, 

страхувальникiв та iнших зацiкавлених осiб. У ПРАТ "СК "Унiверсальна" корпоративне 

управлiння здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України i базується на вимогах 

Цивiльного i Господарського кодексiв, законах "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг", "Про страхування", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i 

фондовий ринок", на нормативно-правових актах Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання i сферi ринкiв фiнансових послуг, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку, Статутi Товариства, рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, рiшеннях 

Наглядової ради та Правлiння. 

Товариством в цiлому та вiдповiдними його органами управлiння повнiстю дотримуються 

загальноприйнятих принципiв корпоративного управлiння. Жодних скарг чи звернень щодо 

порушення таких принципiв в звiтному перiодi до Товариства не надходило. Кодекс 



корпоративного управлiння розмiщено на web - сторiнцi страховика 

https://universalna.com/pro-kompaniyu/publichni-dokumenti/zagalna-informaciya 

Iнформацiя про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб,  що здiйснюють контроль за 

страховиком, їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк.:  

 

Найменування  Мiсцезнаходження  Частка в статутному капiталi, грн., Частка в 

статутному капiталi, % 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз"  Україна, 

04070, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8; код ЄДРПОУ 43163736 192699998,00 99,999998 

2 юридичнi особи, жодна з яких не володiє 10% та бiльше вiдсоткiв (часток, паїв, прав голосу) 

статутного капiталу 2,00 0,000002 

 

Склад власникiв iстотної участi у Статутному капiталi Товариства протягом звiтного року 

змiнювався. Частка власникiв iстотної участi у статутному капiталi Товариства протягом звiтного 

року змiнювалась. Їхня дiяльнiсть вiдповiдає встановленим законодавствам вимогам. 

 

В 2019 роцi вiдбулись змiни в складi Наглядової Ради. Склад наглядової ради: Жан Клотьєр 

(голова НР), Вiллєм Вiнаєндтс, Ксенiя Кузнецова, Петер Чакварi Бiджан Хосроушахi  (члени 

НР). Пiдстава - протокол загальних зборiв акцiонерiв №04/19 вiд 06.11.2019р.  

В наглядовiй радi комiтети не утворенi.  

В 2019 роцi Наглядова рада провела 14 засiдань (19.03.2019р., 12.04.2019р., 28.05.2019р., 

20.06.2019р., 19.07.2019р., 08.08.2019р., 23.08.2019р., 10.09.2019р., 03.10.2019р., 21.10.2019р., 

25.10.2019р., 31.10.2019р., 21.11.2019р., 04.12.2019р.), на яких розглядалися питання результатiв 

дiяльностi Товариства, органiзацiйних заходiв скликання загальних зборiв акцiонерiв, виплати 

рiчної премiї (бонусу) Правлiнню, iнвестицiй в IТ, ходу проведення аудиту за 2018 рiк, 

затвердження (перегляду) бюджету Товариства, перспектив розвитку компанiї в рiзних сегментах 

страхування, обрання (припинення повноважень) члена Правлiння, iншi питання стратегiчного 

розвитку Товариства. 

В 2019 роцi Загальнi збори акцiонерiв були проведенi 4 рази.  

На чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв 24.04.2019р., були ухваленi рiшення щодо 

обрання лiчильної комiсiї; голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, визначення 

регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв; затвердження рiчного звiту товариства за 

2018 рiк;  прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради товариства за 2018 

рiк; прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння товариства за 2018 рiк; прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 рiк; розподiлу 

прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. На позачергових 

загальних зборах акцiонерiв 30.07.2019р., були ухваленi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї; 

голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, визначення регламенту проведення Загальних 

зборiв акцiонерiв; змiни типу та найменування Товариства; внесення змiн до статуту Товариства. 

На позачергових загальних зборах акцiонерiв 10.09.2019р., були ухваленi рiшення щодо обрання 

лiчильної комiсiї; голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, визначення регламенту 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв; внесення змiн до статуту Товариства; припинення 

повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. На позачергових загальних зборах акцiонерiв 06.11.2019р., 

були ухваленi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї; голови та секретаря Загальних зборiв 

акцiонерiв, визначення регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв; припинення 

повноважень членiв Наглядової Ради Товариств; визначення її кiлькiсного складу, обрання нових 

членiв, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними; обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 

Вiдповiдно до вимог закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України 

щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 

16.11.2017р. №2210-VIII, Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СК "Унiверсальна" (протокол 



№2/19 вiд 30.07.2019р.) прийняти рiшено змiнити тип Товариства з публiчне акцiонерне 

товариство на приватне акцiонерне товариство; змiнити повне найменування Товариства з 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" на 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА"; 

змiнити скорочене найменування Товариства з ПАТ "СК "УНIВЕРСАЛЬНА" на ПрАТ "СК 

"УНIВЕРСАЛЬНА". Державна реєстрацiя цих змiн в ЄДР вiдбулася 07.08.2019р. (виписка з ЄДР 

б/н вiд 07.08.2019р., видана Падалкою Р.М., приватним нотарiусом Київського мiського 

нотарiального округу). 

Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента 

вiдсутнi. 

В Товариствi запроваджено посаду внутрiшнього аудитора, який є органом оперативного 

контролю Товариства i який здiйснює перевiрки дiяльностi Товариства та його структурних 

пiдроздiлiв.  

На внутрiшнього аудитора покладаються наступнi функцiї: 

- наглядає за поточною дiяльнiстю Товариства;  

- контролює дотримання законiв, нормативно-правових актiв та виконання рiшень органiв 

управлiння Товариства;  

- перевiряє результати поточної фiнансової дiяльностi Товариства;  

- аналiзує iнформацiю та вiдомостi про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть її 

працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства;  

- iншi функцiї, пов'язанi з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства.  

 Внутрiшнiй аудитор має право на ознайомлення з усiєю документацiєю Товариства та нагляд за 

дiяльнiстю будь-якого пiдроздiлу Товариства. Внутрiшнiй аудитор уповноважений вимагати 

письмовi пояснення вiд окремих посадових осiб Товариства щодо виявлених недолiкiв у роботi.  

 

 

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН 

ХОЛДIНГЗ" 

43163736 04070, - р-н, -, вул. 

Iллiнська, буд. 8 

192 699 998 99,999998 192 699 998 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 192 699 998 99,999998 192 699 998 0 

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір 

пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета 

акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, 

сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 

пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є 

власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими 

акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 
 

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

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну 

осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну 

осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

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

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
 

1. Зміст інформації (відмітити потрібне):  

X інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

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

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

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

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стаєбільшою, меншою 

або рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 

України "Про акціонерні товариства":  

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):   

2.2. Щодо 

юридичної 

особи: 

Найменування Ідентифікаційний код 

юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Місцезнаходження 

Bedivere Investments Limited) НЕ 159018 Кiпр, м. Нiкосiя, вул. Лампоусас 

(lampousas), буд. 1, P.C. 1095 



3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 06.11.2019  

4. Результат Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

іншими 

цінними 

паперами (у 

відсотках) (за 

наявності) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

(у відсотках) 

Усього Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій емітента 

станом на 

останню дату 

складення 

реєстру 

власників 

акцій (шт.) 

1 2 3 4 5 6 6 

на дату, коли 

порогове 

значення було 

досягнуто або 

перетнуто 

8,392168    8,392168 16 171 709 

дані 

попереднього 

повідомлення 

(за наявності) 

      

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій  

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів 

Дія (набуття або 

відчуження) 

Кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Розмір пакета 

голосуючих акцій (у 

відсотках) Володіння (пряме 

або опосередковане) 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

UA0201011105 відчуження 16 171 709 8,392168 

пряме 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер цінних 

паперів 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Один із випадків, 

передбачених частиною 

дев'ятою статті 64-1 

Закону України "Про 

акціонерні товариства" 

Кількість 

голосів (шт.) 

Розмір прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

      

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, які 

можуть бути 

набуті у разі 

виконання 

фінансових 

інструментів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість прав 

за акціями (у 

відсотках) 

      

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику  

Тип фінансового Дата Базовий Дія Володіння Розрахун Кількість Сумарна 



інструмента виконання актив 

(акції або 

право 

голосу) 

(набуття 

або 

відчуженн

я) 

(пряме або 

опосередковане

) 

ок 

(грошови

й або 

право 

голосу) 

голосів 

(шт.) 

кількість 

прав за 

акціями (у 

відсотках) 

        

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 

(особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи 

Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами (у 

відсотках) 

Усього 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

вiдомостi вiдсутнi 0 0 0 0 

- 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:  

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ; 

кількість голосів (шт.): ; 

розмір прав голосу (у відсотках): ; 

дата закінчення строку довіреності: ;  

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  

д/н  

 

 

1. Зміст інформації (відмітити потрібне):  

X інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

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

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

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

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стаєбільшою, меншою 

або рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 

України "Про акціонерні товариства":  

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):   

2.2. Щодо 

юридичної 

особи: 

Найменування Ідентифікаційний код 

юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Місцезнаходження 

Whiteford Limited НЕ 209679 Кiпр, м. Лiмассол, вул. Агiас 

Фiлаксеос (Agias Fylaxeos), буд. 

118, оф. Крiстабел Хаус 

(Christabel House); 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 06.11.2019  

4. Результат Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

іншими 

цінними 

паперами (у 

відсотках) (за 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

Усього Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій емітента 

станом на 

останню дату 



наявності) (у відсотках) складення 

реєстру 

власників 

акцій (шт.) 

1 2 3 4 5 6 6 

на дату, коли 

порогове 

значення було 

досягнуто або 

перетнуто 

42,335865    42,335865 81 581 212 

дані 

попереднього 

повідомлення 

(за наявності) 

0 0 0 0 0 0 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій  

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів 

Дія (набуття або 

відчуження) 

Кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Розмір пакета 

голосуючих акцій (у 

відсотках) Володіння (пряме 

або опосередковане) 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

UA0201011105 відчуження 81 581 212 42,335865 

пряме 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер цінних 

паперів 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Один із випадків, 

передбачених частиною 

дев'ятою статті 64-1 

Закону України "Про 

акціонерні товариства" 

Кількість 

голосів (шт.) 

Розмір прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

      

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, які 

можуть бути 

набуті у разі 

виконання 

фінансових 

інструментів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість прав 

за акціями (у 

відсотках) 

      

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Базовий 

актив 

(акції або 

право 

голосу) 

Дія 

(набуття 

або 

відчуженн

я) 

Володіння 

(пряме або 

опосередковане

) 

Розрахун

ок 

(грошови

й або 

право 

голосу) 

Кількість 

голосів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість 

прав за 

акціями (у 

відсотках) 

        

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 



(особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи 

Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами (у 

відсотках) 

Усього 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

вiдомостi вiдсутнi 0 0 0 0 

0 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:  

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ; 

кількість голосів (шт.): ; 

розмір прав голосу (у відсотках): ; 

дата закінчення строку довіреності: ;  

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  

д/н  

 

 

1. Зміст інформації (відмітити потрібне):  

X інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

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

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

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

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стаєбільшою, меншою 

або рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 

України "Про акціонерні товариства":  

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):   

2.2. Щодо 

юридичної 

особи: 

Найменування Ідентифікаційний код 

юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Місцезнаходження 

European Bank for Reconstruction 

and Development 

GB26500612 Сполучене королiвство Великої 

Британiї та Пiвнiчної Iрландiї, м. 

Лондон, площа Ван Ексчендж 

(One Exchange Square), буд. 

EC2A2JN 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 06.11.2019  

4. Результат Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

іншими 

цінними 

паперами (у 

відсотках) (за 

наявності) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

(у відсотках) 

Усього Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій емітента 

станом на 

останню дату 

складення 

реєстру 

власників 

акцій (шт.) 

1 2 3 4 5 6 6 



на дату, коли 

порогове 

значення було 

досягнуто або 

перетнуто 

23,643608    23,643608 45 561 234 

дані 

попереднього 

повідомлення 

(за наявності) 

0 0 0 0 0 0 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій  

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів 

Дія (набуття або 

відчуження) 

Кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Розмір пакета 

голосуючих акцій (у 

відсотках) Володіння (пряме 

або опосередковане) 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

UA0201011105 відчуження 45 561 234 23,643608 

пряме 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер цінних 

паперів 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Один із випадків, 

передбачених частиною 

дев'ятою статті 64-1 

Закону України "Про 

акціонерні товариства" 

Кількість 

голосів (шт.) 

Розмір прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

      

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, які 

можуть бути 

набуті у разі 

виконання 

фінансових 

інструментів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість прав 

за акціями (у 

відсотках) 

      

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Базовий 

актив 

(акції або 

право 

голосу) 

Дія 

(набуття 

або 

відчуженн

я) 

Володіння 

(пряме або 

опосередковане

) 

Розрахун

ок 

(грошови

й або 

право 

голосу) 

Кількість 

голосів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість 

прав за 

акціями (у 

відсотках) 

        

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 

(особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи 

Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

Усього 

Ідентифікаційний код юридичної особи 



фінансовими 

інструментами (у 

відсотках) 

вiдомостi вiдсутнi 0 0 0 0 

0 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:  

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ; 

кількість голосів (шт.): ; 

розмір прав голосу (у відсотках): ; 

дата закінчення строку довіреності: ;  

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  

д/н  

 

 

1. Зміст інформації (відмітити потрібне):  

X інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

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

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

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

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стаєбільшою, меншою 

або рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 

України "Про акціонерні товариства":  

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):   

2.2. Щодо 

юридичної 

особи: 

Найменування Ідентифікаційний код 

юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Місцезнаходження 

DRGN Limited 111306 1105, Кiпр, Нiкосiя, Agiou 

Pavlou, буд. 15, оф. Ledra House, 

Agios Andreas 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 06.11.2019  

4. Результат Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

іншими 

цінними 

паперами (у 

відсотках) (за 

наявності) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

(у відсотках) 

Усього Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій емітента 

станом на 

останню дату 

складення 

реєстру 

власників 

акцій (шт.) 

1 2 3 4 5 6 6 

на дату, коли 

порогове 

значення було 

досягнуто або 

перетнуто 

6,919217    6,919217 13 333 333 

дані 

попереднього 

повідомлення 

0 0 0 0 0 0 



(за наявності) 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій  

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів 

Дія (набуття або 

відчуження) 

Кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Розмір пакета 

голосуючих акцій (у 

відсотках) Володіння (пряме 

або опосередковане) 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

UA0201011105 відчуження 13 333 333 6,919217 

пряме 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер цінних 

паперів 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Один із випадків, 

передбачених частиною 

дев'ятою статті 64-1 

Закону України "Про 

акціонерні товариства" 

Кількість 

голосів (шт.) 

Розмір прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

      

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, які 

можуть бути 

набуті у разі 

виконання 

фінансових 

інструментів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість прав 

за акціями (у 

відсотках) 

      

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Базовий 

актив 

(акції або 

право 

голосу) 

Дія 

(набуття 

або 

відчуженн

я) 

Володіння 

(пряме або 

опосередковане

) 

Розрахун

ок 

(грошови

й або 

право 

голосу) 

Кількість 

голосів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість 

прав за 

акціями (у 

відсотках) 

        

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 

(особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи 

Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами (у 

відсотках) 

Усього 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

вiдомостi вiдсутнi 0 0 0 0 

0 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:  

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ; 



кількість голосів (шт.): ; 

розмір прав голосу (у відсотках): ; 

дата закінчення строку довіреності: ;  

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  

  

 

 

1. Зміст інформації (відмітити потрібне):  

X інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

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

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

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

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стаєбільшою, меншою 

або рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 

України "Про акціонерні товариства":  

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):   

2.2. Щодо 

юридичної 

особи: 

Найменування Ідентифікаційний код 

юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Місцезнаходження 

ТОВ "ЕФ.-ЕФ.-ЕЙЧ. ЮКРЕЙН 

ХОЛДIНГЗ" 

43163736 04070, м.Київ, вул. Iллiнська, 

буд. 8 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 06.11.2019  

4. Результат Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

іншими 

цінними 

паперами (у 

відсотках) (за 

наявності) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

(у відсотках) 

Усього Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій емітента 

станом на 

останню дату 

складення 

реєстру 

власників 

акцій (шт.) 

1 2 3 4 5 6 6 

на дату, коли 

порогове 

значення було 

досягнуто або 

перетнуто 

99,66    99,66 192 053 951 

дані 

попереднього 

повідомлення 

(за наявності) 

0 0 0 0 0 0 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій  

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів 

Дія (набуття або 

відчуження) 

Кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Розмір пакета 

голосуючих акцій (у 

відсотках) Володіння (пряме 

або опосередковане) 



Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

UA0201011105 набуття 192 053 951 99,66 

пряме 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер цінних 

паперів 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Один із випадків, 

передбачених частиною 

дев'ятою статті 64-1 

Закону України "Про 

акціонерні товариства" 

Кількість 

голосів (шт.) 

Розмір прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

      

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, які 

можуть бути 

набуті у разі 

виконання 

фінансових 

інструментів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість прав 

за акціями (у 

відсотках) 

      

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Базовий 

актив 

(акції або 

право 

голосу) 

Дія 

(набуття 

або 

відчуженн

я) 

Володіння 

(пряме або 

опосередковане

) 

Розрахун

ок 

(грошови

й або 

право 

голосу) 

Кількість 

голосів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість 

прав за 

акціями (у 

відсотках) 

        

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 

(особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи 

Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами (у 

відсотках) 

Усього 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

вiдомостi вiдсутнi 0 0 0 0 

0 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:  

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ; 

кількість голосів (шт.): ; 

розмір прав голосу (у відсотках): ; 

дата закінчення строку довіреності: ;  

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  

д/н  

 

 

1. Зміст інформації (відмітити потрібне):  



X інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

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

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

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

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стаєбільшою, меншою 

або рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону 

України "Про акціонерні товариства":  

2.1. Щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):   

2.2. Щодо 

юридичної 

особи: 

Найменування Ідентифікаційний код 

юридичної особи - резидента 

або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - 

нерезидента 

Місцезнаходження 

Genesis Emerging Markets 

Opportunities Fund Limited 

СТ-147066 Острiв Кайман, м. Вест Бей Роад 

(West Bay Road), оф. Лендмарк 

Сквеа (Landmark Square), 

KY1-9006, PO BOX 775 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто: 06.11.2019  

4. Результат Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

іншими 

цінними 

паперами (у 

відсотках) (за 

наявності) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами 

(у відсотках) 

Усього Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій емітента 

станом на 

останню дату 

складення 

реєстру 

власників 

акцій (шт.) 

1 2 3 4 5 6 6 

на дату, коли 

порогове 

значення було 

досягнуто або 

перетнуто 

7,792689    7,792689 15 016 512 

дані 

попереднього 

повідомлення 

(за наявності) 

0 0 0 0 0 0 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій  

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  

Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер цінних 

паперів 

Дія (набуття або 

відчуження) 

Кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Розмір пакета 

голосуючих акцій (у 

відсотках) Володіння (пряме 

або опосередковане) 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

UA0201011105 відчуження 15 016 512 7,792689 

пряме 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто  



Клас і тип акцій Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер цінних 

паперів 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Один із випадків, 

передбачених частиною 

дев'ятою статті 64-1 

Закону України "Про 

акціонерні товариства" 

Кількість 

голосів (шт.) 

Розмір прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

      

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного 

товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій  

7.1. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Дія (набуття 

або 

відчуження) 

Володіння (пряме або 

опосередковане) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, які 

можуть бути 

набуті у разі 

виконання 

фінансових 

інструментів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість прав 

за акціями (у 

відсотках) 

      

7.2. Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових 

інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику  

Тип фінансового 

інструмента 

Дата 

виконання 

Базовий 

актив 

(акції або 

право 

голосу) 

Дія 

(набуття 

або 

відчуженн

я) 

Володіння 

(пряме або 

опосередковане

) 

Розрахун

ок 

(грошови

й або 

право 

голосу) 

Кількість 

голосів 

(шт.) 

Сумарна 

кількість 

прав за 

акціями (у 

відсотках) 

        

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа 

(особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної 

особи 

Розмір пакета 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями (у 

відсотках) 

Кількість прав 

голосу за 

акціями, 

пов'язаних із 

фінансовими 

інструментами (у 

відсотках) 

Усього 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

вiдомостi вiдсутнi 0 0 0 0 

0 

9. У випадку голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:  

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя: ; 

кількість голосів (шт.): ; 

розмір прав голосу (у відсотках): ; 

дата закінчення строку довіреності: ;  

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  

д/н  

 

 



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 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

192 700 000 192 700 000,00  Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй. 

 - Кожною простою акцiєю Товариства її 

власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть 

прав, включаючи права на:  

1) участь в управлiннi Товариством;  

2) отримання дивiдендiв;  

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства;  

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства.  

- Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування.  

- Акцiонери-власники простих акцiй Товариства 

можуть мати й iншi права, передбаченi актами 

законодавства та цим Статутом. 

- Акцiонери Товариства мають право укласти мiж 

собою договiр, за яким на акцiонерiв, якi уклали такий 

договiр, покладаються додатковi обов'язки, у т.ч. 

обов'язок щодо участi у загальних зборах, i 

передбачається вiдповiдальнiсть їх недотримання. 

Такий договiр укладається в простiй письмовiй формi. 

 

Обов'язки акцiонерiв. 

- Акцiонери зобов'язанi:  

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства;  

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю;  

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi Статутом Товариства;  

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

- Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi 

Товариство не здiйснювало публiчну 

пропозицiю. 



законами України. 

 

 

Примітки: 

- 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.06.2015 52/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0201011105 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 192 700 0

00 

192 700 000 100 

Опис 

У звiтному роцi акцiї Товариства обертались вiльно на територiї України. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалося. Випуск акцiй 

здiйснювався Товариством з метою залучення додаткових коштiв для збiльшення статутного фонду. Власниками акцiй можуть бути юридичнi та 

фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Оббiг акцiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi акцiї 

виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника та пiдтверджується випискою з цього рахунку. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 54 892 56 209 0 7 718 54 892 63 927 

  будівлі та споруди 36 444 38 313 0 7 718 36 444 46 031 

  машини та обладнання 5 709 6 706 0 0 5 709 6 706 

  транспортні засоби 11 406 10 018 0 0 11 406 10 018 

  земельні ділянки 165 165 0 0 165 165 

  інші 1 168 1 007 0 0 1 168 1 007 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 2 191 9 865 0 0 2 191 9 865 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 57 083 66 074 0 7 718 57 083 73 792 

Опис 

На кiнець перiоду: первiсна вартiсть земельних дiлянок та будiвель - 

60230 тис.грн., строк експлуатацiї - вiд 25 до 50 рокiв (знос -36%, сума 

зносу 26045), первiсна вартiсть ЕОМ та обладнання - 17765 тис. грн., 

строк експлуатацiї - 4-5 рокiв (знос - 68%, сума зносу 12056), Меблi та 

обладнання - 1651 тис.грн., строк експлуатацiї вiд 1 до 7 рокiв ( знос 

69%, сума зносу - 1139) , первiсна вартiсть транспортних засобiв - 12807 

тис. грн., строк експлуатацiї - 5 рокiв (знос - 22%. Сума зносу - 2789, iншi 

основнi засоби -  5238 тис. грн., строк експлуатацiї - 1-5 рокiв (знос - 

91%, сума зносу - 4743). 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

268 088 272 161 

Статутний капітал (тис.грн) 192 700 192 700 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

192 700 192 700 

Опис Активи-зобов"язання за попереднiй перiод = 

(р.1095+р.1195+р.1200)-(р.1595+р.1695+р.1700+р.1800)=(194514+713654+0)-(488518+151

562+0)=268088 

Активи-зобов"язання за звiтний перiод = 

(р.1095+р.1195+р.1200)-(р.1595+р.1695+р.1700+р.1800)=(260180+759496+0)-(611064+137

065+0)=271547 

 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам законодавства 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 



Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 611 064 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 611 064 X X 

Опис Страховi резерви 598309 

Iншi довгостроковi зобов'язання 7848 

Iншi  зобов'язання  4907 

Всього 611 064 

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

<Нацiональний депозитарiй України> 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Подiльський р-н, м. 

Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №581322 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-12-13 

Факс (044) 279-12-13 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарiю 

Опис Юридична особа, яка здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарiю. Договiр на 

обслуговування емiсiї цiнних паперiв № 

8052/П вiд 04.09.2013 р., Заява про 

приєднання до умов договору про 

обслуговування випуску цiнних паперiв 



(№ОВ-7177, отримана 31.10.2014р.). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Торгова система "ПФТС" ДП "Фондова 

бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Дочірнє підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24258921 

Місцезнаходження 01133, Україна, Печерський р-н, м. Київ, 

вул. Щорса, 31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АБ № 113172 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.06.2004 

Міжміський код та телефон (044) 522-88-08 

Факс (044) 522-85-53 

Вид діяльності Здiйснення дiяльностi по органiзацiї 

торгiвлi на ринку цiнних паперiв 

Опис Договiр про пiдтримання лiстингу вiд 26 

жовтня 2007 року 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторьска фiрма 

"Респект" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23500277 

Місцезнаходження 65082, Україна, Одеська обл., - р-н, м. 

Одеса, ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, 

будинок 1, офiс 535 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0135 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (048) 726-97-59 

Факс (048) 726-97-59 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Надає аудиторськi послуги Товариству 

згiдно договору № 20 вiд 27.02.2020р. 

 



КОДИ 

Дата 26.02.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Унiверсальна" 
за ЄДРПОУ 20113829 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 
Інші послуги у сфері страхування за КВЕД 66.03.0 

Середня кількість працівників: 166 

Адреса, телефон: 01133 м. Київ, бул. Лесi Українки, 9, (044) 281-61-50 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 9 862 11 986 

    первісна вартість 1001 23 445 24 668 

    накопичена амортизація 1002 ( 13 583 ) ( 12 682 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 64 318 63 926 

    первісна вартість 1011 110 378 102 977 

    знос 1012 ( 46 060 ) ( 39 051 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 2 191 9 865 

    первісна вартість 1016 6 114 9 865 

    знос 1017 ( 3 923 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 2 199 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 110 920 153 950 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 14 450 20 453 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 203 940 260 180 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 693 669 

Виробничі запаси 1101 693 669 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 104 487 148 227 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 852 8 

    з бюджетом 1135 1 481 470 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 2 937 3 264 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 103 919 35 591 

Поточні фінансові інвестиції 1160 225 761 330 631 

Гроші та їх еквіваленти 1165 185 835 129 549 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 185 835 129 549 

Витрати майбутніх періодів 1170 42 254 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 85 646 110 833 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 30 779 45 338 

    резервах незароблених премій 1183 54 867 65 495 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 713 653 759 496 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 917 593 1 019 676 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 192 700 192 700 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 10 133 5 501 

Додатковий капітал 1410 211 427 211 427 

Емісійний дохід 1411 211 427 211 427 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 4 093 4 093 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -150 265 -142 174 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 268 088 271 547 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 13 496 4 907 

Довгострокові забезпечення 1520 5 643 7 848 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 5 643 7 848 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 476 314 598 308 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 118 978 143 629 

    резерв незароблених премій 1533 357 336 454 680 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 495 453 611 063 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 5 682 3 235 

    товари, роботи, послуги 1615 970 155 

    розрахунками з бюджетом 1620 9 403 5 881 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 110 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 9 911 8 627 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 126 637 113 036 

Поточні забезпечення 1660 1 202 3 854 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 138 2 270 

Усього за розділом IІІ 1695 154 053 137 066 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 917 594 1 019 676 

Примітки: - 

 

Керівник    Музичко Олексiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Кваша Юрiй Сергiйович  



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Унiверсальна" 
за ЄДРПОУ 20113829 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 684 079 546 926 

Чисті зароблені страхові премії 2010 684 079 546 926 

Премії підписані, валова сума 2011 949 633 826 326 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 178 837 ) ( 136 380 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 97 344 161 036 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 10 627 18 016 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 244 573 ) ( 194 725 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 439 506 352 201 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -15 832 -13 722 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -30 391 60 861 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 14 559 -74 583 

Інші операційні доходи 2120 8 647 71 865 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 80 829 ) ( 67 255 ) 

Витрати на збут 2150 ( 257 468 ) ( 276 233 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 109 612 ) ( 64 219 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 2 637 

    збиток 2195 ( 15 588 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 43 200 24 789 



Інші доходи 2240 8 696 407 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 551 ) ( 493 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 862 ) ( 5 771 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 30 895 21 569 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 27 436 24 929 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 3 459 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 3 360 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 713 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 713 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 713 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 459 -4 073 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 2 611 2 199 

Витрати на оплату праці 2505 58 166 48 066 

Відрахування на соціальні заходи 2510 8 121 6 110 

Амортизація 2515 13 057 7 302 

Інші операційні витрати 2520 350 122 330 308 

Разом 2550 432 077 393 985 

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 192 700 192 700 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 192 700 192 700 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 179 480,000000 174 364,00000



0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 179 480,000000 

174 364,00000

0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: - 

 

Керівник    Музичко Олексiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Кваша Юрiй Сергiйович  



КОДИ 

Дата 26.02.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Унiверсальна" 
за ЄДРПОУ 20113829 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3 821 2 130 

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

Надходження від операційної оренди 3040 1 980 6 508 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 861 374 768 216 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 357 590 32 496 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 517 894 ) ( 252 990 ) 

Праці 3105 ( 55 978 ) ( 32 623 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8 890 ) ( 6 357 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 43 713 ) ( 44 627 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 18 000 ) ( 33 100 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 10 587 ) ( 1 938 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 15 126 ) ( 9 589 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 514 224 ) ( 207 301 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 75 753 ) ( 11 404 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8 313 254 048 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 4 353 178 



    необоротних активів 3205 52 467 14 483 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 39 185 21 914 

    дивідендів 3220 20 27 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 718 718 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 10 049 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 10 583 ) ( 21 385 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 99 167 ) ( 125 078 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -23 056 -109 143 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 2 800 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 445 ) ( 493 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 11 026 ) ( 1 892 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -10 671 -2 385 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -25 414 142 520 

Залишок коштів на початок року 3405 185 835 45 483 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -30 872 -2 168 

Залишок коштів на кінець року 3415 129 549 185 835 

Примітки: - 

 

Керівник    Музичко Олексiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Кваша Юрiй Сергiйович  



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Унiверсальна" 
за ЄДРПОУ 20113829 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 

операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої поточної 

дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

 

Керівник    Музичко Олексiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Кваша Юрiй Сергiйович  



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Унiверсальна" 
за ЄДРПОУ 20113829 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 192 700 10 133 211 427 4 093 -150 265 0 0 268 088 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 192 700 10 133 211 427 4 093 -150 265 0 0 268 088 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 3 459 0 0 3 459 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -4 632 0 0 4 632 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -4 632 0 0 8 091 0 0 3 459 

Залишок на кінець року  4300 192 700 5 501 211 427 4 093 -142 174 0 0 271 547 

Примітки: - 

 

Керівник    Музичко Олексiй Васильович 

 

Головний бухгалтер   Кваша Юрiй Сергiйович  





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi 

ПРАТ"СК"Унiверсальна" 

за рiк що закiнчився 

31 грудня 2019 р. 

Загальна iнформацiя 

Найменування звiтуючої органiзацiї: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА ТОВАРИСТВО "УНIВЕРСАЛЬНА" 

Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство  

Країна реєстрацiї   Україна 

Юридична адреса (адреса знаходження органу управлiння органiзацiї): 01133 м. Київ 

бульвар Лесi Українки 9 

Звiтний перiод Рiк що закiнчується  31 грудня 2019 р. 

Дата затвердження звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з 

метою оприлюднення) керiвником Товариства 27 лютого 2019р.  

Нi учасники Товариства нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi 

пiсля її затвердження до випуску. 

Валюта звiтностi Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi якою є 

нацiональна валюта України - гривня складена у тисячах гривень округлених до цiлих тисяч. 

Рiвень округлення в представленiй звiтностi Тис. (1000) 

Фiнансова звiтнiсть ПРАТ"СК "Унiверсальна" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї яка затверджена Радою з Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). 

 

Опис характеру i основних напрямiв дiяльностi органiзацiї 

 

Страхова Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй зазначених в таблицi 

нижче: 

№ з/п Вид страхування № лiцензiї Дата видачi  лiцензiї 

1.  Страхування вiд нещасних випадкiв АГ №569723 23.03.2011 

2.  Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АГ №569720

 23.03.2011 

3.  Страхування здоров'я на випадок хвороби АГ №569717 23.03.2011 

4.  Страхування залiзничного транспорту АГ №569715 23.03.2011 

5.  Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АГ №569722 23.03.2011 

6.  Страхування повiтряного транспорту АГ №569726 23.03.2011 

7.  Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) АГ №569711 23.03.2011 

8.  Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АГ №569706 23.03.2011 

9.  Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ №569710

 23.03.2011 

10.  Страхування майна (iншого нiж передбачено пунктами 7-12) АГ №569719

 23.03.2011 

11.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АГ №569709 23.03.2011 

12.  Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АГ №569708 23.03.2011 

13.  Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої нiж передбачена 

пунктами 12 - 14 цiєї статтi) АГ №569725 23.03.2011 



14.  Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 

кредиту) АГ №569718 23.03.2011 

15.  Страхування фiнансових ризикiв АГ №569730 23.03.2011 

16.  Страхування судових витрат АГ №569728 23.03.2011 

17.  Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АГ №569712

 23.03.2011 

18.  Страхування медичних витрат АГ №569721 23.03.2011 

19.  Страхування сiльськогосподарської продукцiї АЕ №293880 17.06.2014 

20.  Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих якi працюють в установах i 

органiзацiях що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних дружин (команд)АГ №569727 23.03.2011 

21.  Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АГ №569724

 23.03.2011 

22.  Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АГ №569705 23.03.2011 

23.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

внутрiшнiми договорами) АГ №569713 23.03.2011 

24.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

мiжнародними договорами) АГ №569713 23.03.2011 

25.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну 

шкоду яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АГ №569732 23.03.2011 

26.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду яку 

може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АГ №569731 23.03.2011 

27.  Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АГ №569714

 23.03.2011 

28.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України що мають у власностi чи 

iншому законному володiннi зброю за шкоду яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 

внаслiдок володiння зберiгання чи використання цiєї зброї АГ №569716 23.03.2011 

29.  Страхування тварин на випадок загибелi знищення вимушеного забою вiд хвороб 

стихiйних лих та нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком тварин встановленими 

Кабiнетом Мiнiстрiв України АГ №569729 23.03.2011 

30.  Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення випадкового 

пошкодження або псування АВ №594195 27.12.2011 

31.  Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду яку 

може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв 

i агрохiмiкатiв  11.01.2018 

32.  Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 

 11.01.2018 

 

Страховик не володiє внесками до статутних капiталiв iнших фiнансових установ, у тому числi 

страховикiв.  

В звiтному перiодi Товариство не мало дочiрнiх пiдприємств.  

 

            Iнформацiя  про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб,  що здiйснюють 

контроль за страховиком, їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх 

складу за рiк.:  

 

Найменування  Мiсцезнаходження  Частка в статутному капiталi, грн., Частка в 

статутному капiталi, % 



Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз"  Україна, 

04070, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8; код ЄДРПОУ 43163736 192699998,00 99,999998 

2 юридичнi особи, жодна з яких не володiє 10% та бiльше вiдсоткiв (часток, паїв, прав голосу) 

статутного капiталу 2,00 0,000002 

 

           Склад власникiв iстотної участi у Статутному капiталi Товариства протягом звiтного 

року змiнювався. Частка власникiв iстотної участi у статутному капiталi Товариства протягом 

звiтного року змiнювалась. Їхня дiяльнiсть вiдповiдає встановленим законодавствам вимогам. 

Статутний капiтал сформовано в повному обсязi грошовими коштами.  

Особа, якi є засновниками (учасниками) страховика не є фiнансовими установами - резидентами.  

Вiдповiдно до вимог закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України 

щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 

16.11.2017р. №2210-VIII, Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СК "Унiверсальна" (протокол 

№2/19 вiд 30.07.2019р.) прийняти рiшено змiнити тип Товариства з публiчне акцiонерне 

товариство на приватне акцiонерне товариство; змiнити повне найменування Товариства з 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" на 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА"; 

змiнити скорочене найменування Товариства з ПАТ "СК "УНIВЕРСАЛЬНА" на ПрАТ "СК 

"УНIВЕРСАЛЬНА". Державна реєстрацiя цих змiн в ЄДР вiдбулася 07.08.2019р. (виписка з ЄДР 

б/н вiд 07.08.2019р., видана Падалкою Р.М., приватним нотарiусом Київського мiського 

нотарiального округу). 

Компанiя являється учасником небанкiвської фiнансової групи FAIRFAX .  

Структура  власностi групи наступна:  

 

  

 

 

2.Загальна основа формування фiнансової звiтностi та перелiк найбiльш значимих положень 

облiкової полiтики   

 

Основа ведення бухгалтерського облiку 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть" мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). 

Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi iнформацiї про активи зобов'язання капiталi 

господарськi операцiї та результати вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 

 

Основа подання iнформацiї 

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 2019 

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 01 сiчня 2019 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 станом на 01 сiчня 2018 року 

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. 

Iнформацiя представляється в основному виходячи з базису оцiнки за iсторичною вартiстю 

(собiвартiстю). 

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво проводить оцiнку на основi 

принципу обачностi активiв зобов'язань доходiв i витрат. Оцiнка в основному виробляється щодо 

резерву сумнiвних боргiв резерву вiдпусток вiдкладеного податку на прибуток справедливої 

вартостi фiнансових iнструментiв. 

 

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. 

 

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 Товариства вiдповiдно до 

вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 

МСФЗ. 

 

2.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках готiвковi грошовi кошти в касах 

грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв не обмеженi у використаннi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi) що є 

функцiональною валютою. 

Господарськi операцiї проведенi в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються 

у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення 

операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 все монетарнi статтi що враховуються в 

iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються в Балансi за курсом НБУ на дату складання 

звiтностi. 

Курсовi рiзницi що виникають при перерахунку  вiдображаються загальним пiдсумком у звiтi 

про фiнансовi результати того перiоду в якому вони виникли. 

 

2.2. Оренда 

Товариство здiйснює облiк договорiв оренди у вiдповiдностi до МСФЗ) 16 Оренда. 

Перше застосування МСФЗ 16 -  01.01.2019 р. з застосуванням модифiкованого пiдходу.  

Модифiкований пiдхiд передбачає визначення кумулятивного ефект на 01.01.2019р. вiд початку 

застосування IFRS 16, данi за попереднi перiоди не перераховуються.  

Оренда - договiр або частина договору, вiдповiдно до якого передається право користування 

активом протягом визначеного перiоду в обмiн на компенсацiю. 

Перед визнанням активу та зобовязання в облiку, Товариство здiйснює iдентифiкацiю оренди 

аналiзуючи iснуючi договори оренди на дату складання звiсностi. 

Договiр у цiлому чи окремi його компоненти визнаються договором оренди, якщо договiр мiстить 



наступну iнформацiю та умови, а саме:  

- право орендаря визначати спосiб використання активу; 

- право орендаря отримувати економiчнi вигоди вiд використання активу; 

- узгодження дiй орендаря та орендодавця щодо внесення змiн в договiр оренди. 

Товариство аналiзує та оцiнює строк оренди та вартiсть базового активу по кожному договору 

окремо для iдентифiкацiї договору, як такого що вiдповiдає визначенням МСФЗ 16. Договори, що 

мають строк дiї менше нiж 12 календарних мiсяцiв та у випадку низької вартостi базового активу 

визнаються в облiку витратими на операцiйну оренду.   

Перегляд оцiнки вiдповiдностi договору в цiлому або окремих його компонентiв здiйснюються у 

випадку змiни iстотних умов даного договору. 

Товариство облiковує вiдокремленi вiд оренди компоненти в рамках договору вiд компонентiв 

договору оренди. 

Товариство визнає актив у формi права користування та зобов'язання по орендi за первiсною 

вартiстю, що складається з: 

суми первiсної оцiнки зобов'язання по opендi; 

орендних платежiв на дату початку дiї оренди або до дати, за виключенням отриманих 

стимулюючих орендних платежiв; 

будь-яких первiсних прямих витрат, здiйснених орендарем;  

оцiнки майбутнiх витрат орендаря щодо демонтажу, перемiщення та вiдновлення об'єкту оренди. 

Оцiнка зобов'язання з оренди здiйснюється  за приведеною вартiстю не сплачених 

орендних платежiв на початок дiї договору з використанням ставки вiдсотка, зазначеної в 

договорi оренди або ставки залучення додаткових запозичень орендарем на основi статистичних 

даних НБУ. 

Подальше визнання активу здiйснюється застосовуючи модель облiку за первiсною вартiстю з 

вирахуванням накопиченої амортизацiї прямолiнiйним методом та накопичених збиткiв вiд 

знецiнення та з коригуванням на переоцiнку зобов'язання по opeндiю. 

В звiтностi даний актив вiдображається в складi основних засобiв.  

Балансова вартiсть зобов'язання з оренди на щомiсячнiй основi збiльшується на суму вiдсоткiв по 

зобов'язанню та зменшується на суму  здiйснених орендних платежiв. 

Розрахунок розмiру фiнансових витрат по зобов'язанню по opeндi вiдбувається на щомiсячнiй 

основi iз використання ставки дисконтування, яка була застосована при первiснiй оцiнцi 

зобов'язання. 

Вiдсотки за орендним зобов'язанням та змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку зобов'язання 

по opeндi визнаються в складi прибутку або збитку Товарства.  

У фiнансовiй звiтностi активи у формi права користування представленi окремо вiд iнших активiв 

та зобов'язання по орендi окремо вiд iнших зобов'язань, та витрати по вiдсоткам по орендному 

зобов'язанню окремо вiд амортизацiї активу у формi права користування. 

 

Облiк договорiв оренди Товариства як  Орендодавця:    

Орендодавець класифiкує кожен договiр оренди як операцiйну або фiнансову оренду. 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає практично всi ризики та вигоди 

щодо володiння орендованим активом. 

Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає практично всi ризики та 

вигоди щодо володiння орендованим активом. 

Додатковими ознаками для  визнання оренди як фiнансової оренди є: 

- передача орендарю права власностi на об'єкт оренди в кiнцi термiну оренди;  

- наявнiсть право орендаря  придбати об'єкт оренди за цiною, нижчою очiкуваної 

справедливоi вартостi об'єкту оренди на дату реалiзацiї такого права, i на початок оренди є 

обгрунтована впевненiсть у тому, що орендар реалiзує дане право; 

- строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї об'єкта оренди, 

навiть якщо право власностi на об'єкт оренди не передається орендарю; 



- приведена вартiсть мiнiмальних орендних платежiв  на початок оренди практично 

дорiвнює  справедливiй вартостi об'єкту оренди;  

- об'єкт оренди має специфiчнi характеристики, внаслiдок чого тiльки орендар може 

використовувати його без значних модифiкацiй об'єкту оренди; 

- орендар має право на дострокове припинення договору оренди, при цьому збитки 

орендодавця, пов'язанi з розторгненням договору, вiдносяться на орендаря;  

- прибутки або збитки вiд коливань справедливої оцiнки лiквiдацiйної вартостi 

нараховуються орендарю (наприклад у формi знижки орендної плати, що дорiвнює бiльшiй 

частинi надходжень вiд продажу в кiнцi строку оренди); 

- орендар має можливiть продовжити дiю оренди ще на один строк за нижчого за ринковий 

рiвень орендної плати. 

Класифiкацiя оренди на фiнансову або операцiйну здiйснюється орендарем на початку дiї 

договору оренди та переглядається повторно виключно у випадку модифiкацiї договору оренди.  

З огляду на вищезазначене, Товарство в якостi орендодавця  не визнало жодного договору 

оренди, що вiдповiдає умовам МСФЗ 16.  

 

Операцiйна оренда 

Оренднi платежi з операцiйної оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати на 

пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди. 

У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства суми що пiдлягають отриманню вiд 

орендаря вiдображаються як iнший iнший дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв. 

 

2.3. Визнання доходiв i витрат 

Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування коли iснує впевненiсть що в 

результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод а сума доходу може бути 

достовiрно визначена. 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається тодi коли фактично здiйснено перехiд вiд продавця до 

покупця значних ризикiв переваг i контроль над активами (товар вiдвантажено i право власностi 

передано)  i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБО 18. 

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв у вiдповiдностi з полiтикою Компанiї не 

передбачено. 

У разi надання Товариством послуг з виконання робiт обумовлених контрактом протягом 

узгодженого часу дохiд визнається в тому звiтному перiодi в якому наданi послуги i 

розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання . 

Процентний дохiд визнається в тому перiодi до якого вiн ставиться виходячи з принципу 

нарахування . 

Дохiд вiд дивiдендiв визнається коли виникає право учасникiв на отримання платежу . 

Витрати пов'язанi з отриманням доходу визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

 

2.4. Основнi засоби 

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства очiкуваний строк корисного 

використання яких бiльше одного року первiсна вартiсть яких визначається залежно вiд класу якi 

використовуються в процесi виробництва надання послуг здавання в оренду iншим сторонам для 

здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 

Основнi засоби Товариства облiковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобiв 

класифiкуються за окремими класами. 

 

Класи основних засобiв: 

Клас основних засобiв Строк корисного використання рокiв Метод нарахування 



амортизацiї 

Земельнi дiлянки - Не нараховується 

Будiвлi та примiщення 25-50 Прямолiнiйний 

Машини та обладнання 5 Прямолiнiйний 

Автомобiлi 5 Прямолiнiйний 

Комп'ютери та офiсна технiка 4 Прямолiнiйний 

Меблi 5 Прямолiнiйний 

 

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi витрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 

Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямим 

витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю 

вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з моменту в якому такий основний засiб є придатним до використання. 

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. 

Товариство використовує для оцiнки основних засобiв першу модель - облiк за первiсною 

вартiстю. 

У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд 

Основнi засоби призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання облiковуються 

вiдповiдно до МСФЗ 5. 

 

2.4.1. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 

 

Визнання iнвестицiйної нерухомостi 

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. 

Якщо будiвлi включають одну частину яка утримується з метою отримання орендної плати та 

другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей 

в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються 

окремо якщо вони можуть бути проданi окремо.  

 

Первiсна та подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 

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. 

Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi вiдбувається вiдповiдно до норм МСБО 40 за  



моделлю облiку за справедливою вартiстю. 

Справедливою вартiстю є цiна, за якою може вiдбутися обмiн нерухомiстю мiж добре 

поiнформованими, незалежними сторонами, що бажають зробити такий обмiн. При цьому 

справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець 

звiтного перiоду.  

Пiдприємство один раз на рiк здiйснює перегляд справедливої вартостi iнвестицiйної 

нерухомостi. Дохiд або збиток вiд змiни справедливої вартостi iнвестнерухомостi визнається  у 

складi прибутку або збитку за той перiод, у якому вони виникли. 

Оцiнка справедливої вартостi об'єкта здiйснюється на основi дiючих цiн на активному ринку 

подiбної нерухомостi на об'єкти з аналогiчним мiсцезнаходженням i в такому самому станi, якi є 

предметом договору аналогiчної оренди та iнших договорiв. 

2019 рiк є роком змiни моделi облiку iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю.  

 

2.5. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно 

МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi суспiльством немонетарнi активи якi не 

мають матерiальної форми можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i 

використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для 

виробництва торгiвлi в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. 

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

o авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

o лiцензiї; 

o торговi марки включаючи бренди та назви публiкацiй. 

Програмне забезпечення яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв враховується в складi цих об'єктiв. 

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) яка включає в себе 

вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу 

якщо: 

o iснує ймовiрнiсть того що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигод якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; 

o цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 

Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої 

ефективностi активу вони визнаються витратами перiодую 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного рядок їх 

використання але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з моменту введення 

нематерiального активу в експлуатацiю. 

Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

постановцi на облiк виходячи з: 

o очiкуваного морального зносу правових або iнших обмежень щодо строкiв використання або 

iнших факторiв; 

o строкiв використання подiбних активiв. 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з урахуванням 

можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

 

2.6. Фiнансовi iнвестицiї 

МСФЗ 9 замiнює МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнювання за рiчнi перiоди 1 

сiчня 2018 року або пiзнiше. 

Товариство користується розширенням переходу на МСФЗ 9, який застосовується для 

органiзацiй, що видають страховi договори вiдповiдно до МСФЗ 17, i застосовуватиме новий 



стандарт, визнаючи сукупний ефект переходу у нерозподiленому прибутку станом на 1 сiчня 2021 

року. 

З метою складання фiнансової звiтностi класифiкуються за категорiями: 

o iнвестицiї у фiнансовi iнструменти якi оцiнюються за амортизованою вартiстю; 

o iнвестицiї у фiнансовi iнструменти якi оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток чи збиток; 

o iнвестицiї у фiнансовi iнструменти якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд. 

Товариство класифiкує фiнансовi iнвестицiї при первiсному визнаннi. Тiльки якщо Товариство 

змiнює свою модель бiзнесу для управлiння фiнансовими активами вона рекласифiкує фiнансовi 

активи яких торкнулась така змiна. Дата рекласифiкацiї - це перший день першого звiтного 

перiоду пiсля змiни моделi бiзнесу яка спричиняє рекласифiкацiю фiнансових активiв. 

 

Знецiнення активiв 

Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення яке 

враховується вiдповiдно до МСБО 36. 

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв: 

o зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину нiж 

очiкувалося; 

o старiння або фiзичне пошкодження активу; 

o iстотнi негативнi змiни в технологiчному ринковому економiчному або правовому середовищi у 

якому дiє Товариство що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; 

o збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка яке може суттєво зменшити 

суму очiкуваного вiдшкодування активу; 

o перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 

o суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в 

наступному перiодi якi негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства 

При наявностi ознак знецiнення активiв Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування 

активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльше з двох оцiнок: справедливою 

вартiстю за мiнусом витрат на продаж i цiнностi використання. Якщо сума очiкуваного 

вiдшкодування менше балансової вартостi активу рiзниця визнається збитками вiд зменшення у 

звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми 

очiкуваного вiдшкодування. 

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає враховувати все пiдприємство як Одиницю генерує 

грошовi потоки тому знецiнення окремого активу у разi вiдсутностi ознак знецiнення Одиницi в 

цiлому у звiтностi не вiдображається. 

 

2.7. Витрати за позиками 

Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат на 

позики вiдбитий в МСБО 23. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати понесенi у зв'язку iз 

залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду в якому вони понесенi з 

вiдображенням у звiтi про фiнансовi результати. 

 

2.8. Запаси 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО2. 

Запаси облiковуються за однорiдними групами: 

o товари; 

o виробничi матерiали. 

Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання та iнших витрат 

безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. 

Товариство застосовує метод ФIФО оцiнки запасiв при їх вибуттi. 



Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної 

дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. Чиста вартiсть продажу 

визначається iндивiдуально для кожного найменування продукцiї з урахуванням маркетингової 

полiтики Товариства. 

 

2.9. Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги пред'явленi покупцям та iншим особам на 

отримання грошових коштiв товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська 

заборгованiсть класифiкується як поточна (одержання очiкується протягом поточного року або 

операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть яка не може бути 

класифiкована як поточна). 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгова дебiторська заборгованiсть (яка виникає за 

реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгових 

(iнша) дебiторська заборгованiсть. 

Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю 

переданих активiв. 

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається 

за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з 

урахуванням наданих знижок повернень товарiв та безнадiйної заборгованостi. 

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв 

сумнiвних боргiв.  

 

2.10. Зобов'язання i резерви 

Облiк i визнання зобов'язань та резервiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 

Зобов'язання Товариства класифiкується на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i 

поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються в 

залежностi вiд виду або по амортизується або за дисконтованою вартiстю. 

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається у Балансi за первiсною 

вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Товариство здiйснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу 

короткостроковiй коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми 

боргу залишається менше 365 днiв. 

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 як резерв - резерв вiдпусток який формується щомiсяця виходячи з фонду 

оплати працi та розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з 

даних попереднiх звiтних перiодiв з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. 

Товариство визнає непередбаченi зобов'язання виходячи з їх критерiїв визнання покладаючись на 

оцiнку ймовiрностi їх виникнення та сум погашення отриманої вiд експертiв. 

 

2.11. Обiковi полiтики щодо страхової дiяльностi  

Страховi та iнвестицiйнi контракти- класифiкацiя  

Товариство укладає контракти що передбачають передачу страхових ризикiв або фiнансових 

ризикiв або обох видiв ризикiв. Страховими є контрактами якi передають суттєвий страховий 

ризик. Такi контракти можуть також передавати фiнансовий ризик. В якостi загальної полiтики 

Товариство визнає значним ризиком потенцiйне зобов'язання по виплатi вiдшкодування у разi 

настання страхового випадку що принаймнi на 10% перевищує суму вiдшкодування що пiдлягає 

виплатi у разi якщо страховий випадок не вiдбудеться.  



Iнвестицiйними контрактами є договори якi передають фiнансовi ризики без значного страхового 

ризику.  

Деякi з страхових та iнвестицiйних контрактiв мають умови дискрецiйної участi (УДУ). Ця умова 

дає право на отримання в додаток до гарантованих виплат додатковi виплати i бонуси:  

а) якi ймовiрно становитимуть значну частину всiх контрактних виплат  

б) рiшення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емiтентовi  

в) за умовами контракту вони ?рунтуються на:  

- результатах операцiй за визначеним пулом контрактiв або за контрактом визначеного типу  

- реалiзованих або нереалiзованих доходах вiд iнвестицiй за визначеним пулом активiв 

утримуваних емiтентом  

або  

- прибутку чи збитку пiдприємства фонду або iншого суб'єкта господарювання якi є емiтентом 

контакту.  

Мiсцевi нормативнi акти та умови цих договорiв встановлюють основу для визначення сум на якi 

додатковi дискрецiйнi виплати розраховуються (УДУ право на надлишковi доходи) та в рамках 

якого Товариство може здiйснювати розподiл в частинах та в термiни виплат передбачених для 

утримувачiв контрактiв. Принаймнi 90% вiд надлишкового iнвестицiйного доходу має бути 

розподiлене на утримувачiв контрактiв в цiлому (що може включати майбутнiх утримувачiв 

контрактiв); розмiр та час виплат такого розподiлу конкретним утримувачам контрактiв є умовою 

дискрецiйної участi Товариства; предметом рекомендацiй вiдповiдного мiсцевого актуарiю. 

 

Страховi контракти та iнвестицiйнi контракти з УДУ  

Визнання та оцiнка  

Страховi контракти та iнвестицiйнi контракти з УДУ класифiкуються як короткостроковi 

договори страхування 

Це страховi контракти вiд нещасних випадкiв страхування майна i короткострокових договорiв 

страхування життя.  

Договори страхування вiд нещасних випадкiв захищають клiєнтiв Товариства вiд ризику 

заподiяння шкоди третiм особам в результатi їх законної дiяльностi. Покриття включає як 

договiрнi так i позадоговiрнi подiї. Типовий захист що пропонується розроблений для 

роботодавцiв якi набувають юридичну вiдповiдальнiсть за виплату компенсацiї постраждалим 

працiвникам (зобов'язання роботодавцiв) i для iндивiдуальних та корпоративних клiєнтiв якi 

мають вiдповiдальнiсть виплатити компенсацiї третiм особам за тiлеснi ушкодження або 

пошкодження майна (цивiльної вiдповiдальностi).  

Договори страхування майна головним чином компенсують клiєнтам Товариства шкоду 

заподiяну їх власностi або вартiсть втраченого майна. Клiєнти якi здiйснюють комерцiйну 

дiяльнiсть у власних примiщеннях також можуть отримати компенсацiю за втрату доходiв 

внаслiдок неможливостi використання застрахованої власностi в їх пiдприємницькiй дiяльностi 

(покриття у зв'язку з припиненням дiяльностi).  

Короткостроковi договори страхування життя захищають клiєнтiв Товариства вiд наслiдкiв подiй 

(таких як смерть або iнвалiднiсть) щоб уде впливати на здатнiсть клiєнта або його/її утриманцiв 

пiдтримувати свiй нинiшнiй рiвень доходiв. Гарантованi виплати при настаннi визначеної 

страхової подiї є або фiксованими або залежать вiд розмiру економiчних втрат понесених 

страхувальником. Немає строку погашення або передачi вигод.  

По всiм цим контрактам премiї визнаються доходом (заробленi премiї) пропорцiйно термiну 

страхування. Частина премiї зобов'язання з незароблених премiй. Премiї вiдображено до 

вирахування комiсiї та валовою сумою з урахуванням будь-яких податкiв та зборiв якi 

накладаються на такi премiї.  

Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збиткiв вiдносяться на зменшення доходiв по 

мiрi їх виникнення на основi оцiночної величини зобов'язань по компенсацiї власникам контракту 

або третiм особам постраждалих вiд власникiв контракту. Вони включають в себе прямi i непрямi 



витрати на врегулювання збиткiв i випливають з подiй якi сталися до кiнця звiтного перiоду 

навiть якщо вони ще не були заявленi до вiдома Товариства. Товариство не виключає своєї 

вiдповiдальностi за неоплаченими вимогами iншими нiж вимогами по втратi працездатностi. 

Зобов'язання за невиплаченими вимогами оцiнюються з використанням припущень по 

конкретним випадкам заявлених до Компанiї i статистичного аналiзу за вимогами що вiдбулися 

але не є заявленими та для оцiнки очiкуваних виплат бiльш складних вимог на якi можуть 

впливати зовнiшнi фактори(такi як судовi рiшення). 

 

Контракти з перестрахування  

Контрактами укладеними Товариством з перестраховиками по яким Товариству компенсуються 

збитки за одним або кiлькома договорами укладеними Компанiєю i якi вiдповiдають вимогам 

класифiкацiї для договорiв страхування згiдно примiтки 7 визнаються як договори 

перестрахування. Контракти якi не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї визнаються як 

фiнансовi активи. Договори страхування укладенi Товариством вiдповiдно до якого iншою 

стороною договору є iнший страховик (внутрiшнє перестрахування) включаються до договорiв 

страхування.  

Виплати на якi Товариство має право вiдповiдно до договорiв перестрахування визнаються 

активами перестрахування. Цi активи складаються з короткострокових вимог до перестраховикiв 

а також довгострокової дебiторської заборгованостi якi залежать вiд очiкуваних вимог та 

винагород що випливають з пов'язаних перестрахованих договорiв страхування. 

 

Дебiторська i кредиторська заборгованiсть пов'язанi з договорами страхування та iнвестицiйними 

контрактами  

Дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються у перiодi коли такi платежi належать 

до сплатi. Вони включають в себе суми належнi вiд агентiв брокерiв та власникiв договорiв 

страхування та належнi до сплати таким контрагентам.  

Якщо iснують об'єктивнi докази того що дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю є 

знецiненою Товариство зменшує балансову вартiсть такої заборгованостi i вiдповiдно визнає 

збиток вiд знецiнення у звiтi про прибутки i збитки. Товариство збирає об'єктивнi докази того що 

страхова дебiторська заборгованiсть є знецiненою використовуючи той же процес прийнятий для 

кредитiв та дебiторської заборгованостi. Збиток вiд знецiнення розраховується за тим же 

способом що використовуються для цих фiнансових активiв. 

  

Суми вiд реалiзацiї пошкодженого майна та отриманi в результатi регресу  

Деякi страховi контракти дозволяють Товариству продати майно (як правило пошкоджене) яке 

отримане при врегулюваннi вимог (наприклад врятоване майно). Товариству також може мати 

право подавати претензiї третiм особам для оплати частини або всiх видаткiв (наприклад право 

регресу).  

Оцiнки суми вiдшкодування вiд реалiзацiї пошкодженого майна включаються в якостi зменшення 

суми зобов'язань за страховими вимогами а пошкоджене майно визнається в iнших активах якщо 

зобов'язання погашено. Зменшення зобов'язань визнається в сумi яка може бути об?рунтовано 

повернута в результатi вiдчуження майна.  

Вiдшкодування в наслiдок регресу також розглядаються в якостi знижки при оцiнцi зобов'язань за 

страховими вимогами i визнаються в iнших активах якщо зобов'язання погашено. Зменшення 

зобов'язань визнається в оцiночнiй сумi вiдшкодування яке може бути отримане а результатi дiй 

проти винної третьої особи. 

 

2.12. Виплати працiвникам 

Всi винагороди працiвникам Товариства враховуються як поточнiвiдповiдно до МСБО 19.  

У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески до Державного 

Пенсiйного фонду i до Державнi фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв в розмiрi 



передбаченому Законодавством України. 

 

2.13. Витрати з податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства 

вiдповiдно до МСБО 12. 

Витрати з податку на прибуток що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати складаються з 

сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк 

розрахованої за правилами податкового законодавства України. 

Вiдстрочений податок визнається в сумi яка як очiкується буде сплачена або вiдшкодована в 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового 

методу облiку. 

Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками якi як 

очiкуються будуть застосовнi в перiодi коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi 

податкових ставок що дiяли на звiтну дату або про введення яких в дiю в найближчому 

майбутньому було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку якщо iснує ймовiрнiсть того 

що наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi 

активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. 

 

2.14. Власний капiтал 

Статутний капiтал включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi 

отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд.  

Товариство нараховує дивiденди учасникам i визнають їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в 

тому випадку якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

 

2.15. Сегменти 

Товариство в силу своїх особливостей i сформованою практикою органiзацiї займається одним 

видом дiяльностi. У зв'язку з цим господарсько-галузевi сегменти не видiленi.  

Товариство займається реалiзацiєю товарiв тiльки на територiї України у зв'язку з цим географiчнi 

сегменти не видiляються.  

У разi розширення масштабiв дiяльностi Товариства та появi нових видiв дiяльностi Товариство 

буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСБО 14. 

 

2.16. Пов'язанi особи 

Вiдповiдно з ознаками пов'язаних осiб якi наводяться в МСБО 24 пов'язаними особами в 

Товариствi є власники та провiдний управлiнський персонал. 

 

2.17. Умовнi зобов'язання та активи 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. 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. 

 

2.18. Подiї що вiдбулися пiсля звiтної дати 

Керiвництво Товариства визначає порядок дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб 

уповноважених пiдписувати звiтнiсть.  

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство враховує подiї що вiдбулися пiсля звiтної дати i 

вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. 



 

2.19. Форми фiнансової звiтностi 

Товариство визначає форми подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до рекомендацiй МСБО 1. 

Баланс складається шляхом розподiлу активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi. 

Звiт про фiнансовi результати складається шляхом розподiлу витрат за функцiональною ознакою. 

Звiт про змiни у власному капiталi представляється в розгорнутому форматi. 

Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом. 

Примiтки до фiнансової звiтностi складаються вiдповiдно з обов'язковими вимогами до розкриття 

iнформацiї викладеними у всiх МСБО / МСФЗ. 

 

2.20. Використання нових та переглянутих стандартiв якi були випущенi i набирають чинностi в 

2019 роцi. 

Новi стандарти роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'ясненням якi вперше 

застосованi Компанiєю 

Облiкова полiтика прийнята при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдає полiтицi яку 

застосовували при складаннi рiчної фiнансової звiтностi Компанiї за рiк що закiнчився 31 грудня 

2019 р.  

Товариство не застосовувала достроково будь-якi iншi стандарти роз'яснення або поправки якi 

були випущенi але ще не вступили в силу. 

Характер i вплив кожного нового стандарту або поправки, що Товариство застосувало в 2019 роцi 

описанi нижче по тексту примiток. 

Новi та змiненi МСФЗ з 1 сiчня 2019 р. 

Щорiчне вдосконалення МСФЗ 

Змiни, якi є частиною щорiчного вдосконалення МСФЗ за перiод 2015 - 2017 рр. та якi набирають 

чинностi саме з 01.01.2019 р.: 

-уточнення до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" та МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть". Зокрема, у 

МСФЗ  (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" мiститься вимога повторної оцiнки частки в бiзнесi за 

умов, коли пiдприємство отримує контроль над таким бiзнесом, який є спiльною операцiєю. 

Зазначена вимога пов'язана з позицiонуванням такої угоди як поетапного об'єднання бiзнесу. 

Натомiсть у МСФЗ (IFRS)  11 "Спiльна дiяльнiсть" робиться уточнення щодо спiльного 

контролю: коли пiдприємство отримує спiльний контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, 

пiдприємство не проводить повторної оцiнки ранiше визнаної частки в цiй компанiї; 

МСБО (IAS)  12 "Податки на прибуток": податковi наслiдки доходу у формi дивiдендiв визнають 

тодi, коли визнають зобов'язання виплатити дивiденди. Це твердження застосовують до всiх 

податкових наслiдкiв дивiдендiв, а не тiльки до ситуацiй, за яких iснують рiзнi ставки податку для 

розподiленого та нерозподiленого прибутку; 

внесенi змiни до МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики" в частинi витрат на позики, що пiдлягають 

капiталiзацiї. Змiни уточнюють: якщо будь-якi конкретнi позики залишаються непогашеними 

пiсля того, як вiдповiдний актив буде готовий до його очiкуваного використання або продажу, це 

запозичення стає частиною коштiв, якi пiдприємство цiлому запозичує, пiд час розрахунку ставки 

капiталiзацiї на загальнi позики. 

З 01.01.2019 набирають чинностi окремi змiни до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 

(IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства", МСБО (IAS) 19 "Виплати 

працiвникам". 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

12.10.2017 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку опублiкувала документ 

"Дострокове погашення з вiд'ємним вiдшкодуванням (Змiни до МСФЗ 9)", щоб розглянути 

питання про те, як у МСФЗ  (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" класифiковано окремi фiнансовi 

активи, що пiдлягають достроковому погашенню. Отже, наразi МСФЗ (IFRS)  9 "Фiнансовi 

iнструменти" дозволяє пiдприємствам оцiнювати фiнансовi активи, що пiдлягають достроковому 

погашенню з так званим негативним вiдшкодуванням, за амортизованою вартiстю або за 



справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд замiсть оцiнки за справедливою вартiстю 

через прибутки та збитки. 

МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 

12.10.2017 Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку також опублiкувала уточнення 

"Довгостроковi частки участi в асоцiйованих i спiльних пiдприємствах (Змiни до МСБО (IAS) 

28)". Опублiкованим уточненням Рада пояснює, що пiдприємство застосовує МСФЗ (IFRS)  9 

"Фiнансовi iнструменти" до довгострокових часток участi в асоцiйованому або спiльному 

пiдприємствi, щодо яких не застосовується метод участi в капiталi. 

МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам" 

Змiни вiд 07.02.2018 уточнюють вимоги до визначення витрат пiдприємства на пенсiйнi програми 

на випадок, коли вносяться змiни до таких програм iз визначеними виплатами, i, як наслiдок, 

вiдбувається скорочення програми чи здiйснюються розрахунки за цiєю програмою. 

Набрання чинностi новими стандартами чи тлумаченнями до iснуючих стандартiв: КТМФЗ 23 та 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". 

КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо розрахунку податку на прибуток" 

Ключовi iдеї КТМФЗ 23 полягають у такому: 

1) пiдприємство зобов'язане використовувати судження, щоб визначити, чи слiд розглядати 

кожну податкову ситуацiю (трактування) незалежно одна вiд одної, чи слiд розглядати деякi 

податковi ситуацiї спiльно. Рiшення має ?рунтуватися на тому, який пiдхiд забезпечує кращi 

прогнози щодо усунення невизначеностi; 

2) пiдприємство має зробити припущення, що податковий орган, який має право перевiряти 

будь-якi звiтнi суми, перевiрить цi суми та матиме повне уявлення про всю вiдповiдну 

iнформацiю. Лише в цьому випадку враховується вплив невизначеностi; 

3) пiдприємство розглядає, чи є ймовiрним, що вiдповiдний орган погодиться з кожним 

податковим пiдходом чи групою податкових пiдходiв, якi використала компанiя або планує 

використовувати в процесi подання податку на прибуток. 

МСФЗ (IFRS)  16 "Оренда" 

Змiни облiкової полiтики щодо орендних операцiй.  

Товариство для визначення, облiку та вiдображення у фiнансовiй звiтностi та розкриття 

iнформацiї щодо операцiй з оренди  застосовує вимоги МСФЗ 16 (IFRS)  16 "Оренда" 

ретроспективно з 01.01.2019 р. з визнанням кумулятивного наслiдку першого застосування 

стандарту вiдповiдно до абзацу б) п.В5. 

Товариство як орендар або як орендодавець перед визнанням у балансi вiдповiдних активiв та 

зобов'язань, чи є договiр в цiлому, або його окремi компоненти договору оренди в значеннi, 

викладеному в МСФЗ 16 (IFRS) 16 "Оренда". Договiр в цiлому, або його окремi компоненти є 

договором оренди, якщо за цим договором передається право користування iдентифiкованого 

активу протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. У випадку, якщо вiдбувається змiна в 

умовах договору оренди,  то Товариство проводить повторну оцiнку договору. 

 

2.21. Основнi облiковi оцiнки та припущення 

Товариство використовує оцiнки та припущення якi впливають на суми активiв i зобов'язань що 

визнаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення 

постiйно переглядаються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах у 

тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй якi вважаються об?рунтованими за iснуючих 

обставин. 

Остаточнi зобов'язання за вимогами що заявленi за договорами страхування. 

Оцiнка остаточного зобов'язання що випливає з вимог за договорами страхування є найбiльш 

важливою бухгалтерською оцiнкою Товариства. Iснує декiлька причин невизначеностi якi 

необхiдно враховувати при оцiнцi зобов'язань по яким Товариство в кiнцевому випадку буде 

здiйснювати виплати за такими вимогами. Вимоги аналiзуються окремо для припинених та не 

припинених вимог. Розвиток великих втрат аналiзується окремо. Вимоги за не припиненими 



вимогами можуть бути оцiненi з бiльшою надiйнiстю i процеси оцiнки Товариства вiдображають 

всi фактори якi впливають на кiлькiсть i термiни потокiв грошових коштiв за цими договорами. 

Коротший перiод для врегулювання цих вимог дозволяє Товариство досягти бiльш високого 

ступеня впевненостi в оцiночнiй вартостi вимог i порiвняно мало випадкiв що виникли але не 

заявленi iснує в кiнцi року. Однак чим довше часу необхiдно для оцiнки виявлення припинених 

вимог тим процес оцiнки є бiльш невизначеним по цих вимогам. Практично всi зобов'язання по 

випадкам що виникли але не заявленi за договорами страхування медичних витрат вiдносяться до 

вимог припинених.  

Результат збiльшення зобов'язань по причинi  коливання курсу валют та здорожчення витрат на 

медичнi послуги по договорам страхування медичних витрат укладених подорожуючими  за 

кордон збиткiв за договорами страхування авiацiйних ризикiв перестрахування   та страховий 

захист по яким  надається у валютi даної країни або мiжнароднiй валютi та виплата страхового 

вiдшкодування проводиться у гривнi по курсу Нацiонального банку України на день складання 

страхового акту може вплинути на вимоги попередього року у зв'язку з вищими витратами на 

врегулювання припинених вимог. За пiдсумками 2019 року  Товариство вважає що зобов'язання 

по припиненим вимогам страхування медичних витрат розраховане станом на кiнець року є 

адекватним. Тим не менш зростання вартостi буде вимагати визнання додаткових втрат нiж 

очiкується в даний час.  

Судження щодо операцiй подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ. 

Якщо немає МСФЗ який конкретно застосовується до операцiї iншої подiї або умови керiвництво 

Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики щоб 

iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та 

достовiрною у тому значеннi що фiнансова звiтнiсть: 

" подає достовiрно фiнансовий стан фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Товариства; 

" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй iнших подiй або умов а не лише юридичну 

форму; 

" є нейтральною тобто вiльною вiд упереджень; 

" є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 

далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

б) визначення критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв зобов'язань доходiв та витрат у 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

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.    

Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

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". 

Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв. 

Протягом звiтного 2019 року була здiйснена переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi 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. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний 

вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  

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. 

Використання ставок дисконтування. 

Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй 

валютi в банках у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну 

комiсiю становила 13,42% рiчних за портфелем депозитiв у доларах США - 2 % рiчних. 

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв. 

На кожну звiтну дату 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. 

 

Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  

Методики оцiнювання та вхiднi данi використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань 

тобто такi оцiнки якi вимагаються МСФЗ 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 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi

 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї в ходi якої був 

отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Ринковий дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки 

котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв дисконтованi потоки грошових коштiв 

Iнструменти капiталу 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 витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки за 

вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки використовується остання балансова 

вартiсть цiни закриття бiржового торгового дня 

Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою 

вартiстю на дату оцiнки. Ринковий дохiдний витратний Цiни на ринку нерухомостi данi 

оцiнки професiйних оцiнювачiв 

 

Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок справедливої 

вартостi на прибуток або збиток 

Рiвень iєрархiї справедливої вартостi до якого належать оцiнки справедливої вартостi 

 

Класи активiв та зобов'язань оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi що мають котирування та спостережуванi) 2 рiвень 

(тi що не мають котирувань але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi що не мають котирувань i не є спостережуваними)  

Усього 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Дата оцiнки 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19

 31.12.18 31.12.19 

Iнвестицiйна нерухомiсть - - 2191 9865 - - 2191 9865 

Iнвестицiї доступнi для продажу - - 2360 2044 - - 2360 2044 

 

Iншi розкриття що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

 

 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

 2018 2019 

 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Iнвестицiйна нерухомiсть 2 191 9 865 2 191 9 865 

Iнвестицiї доступнi для продажу 2 360 2 044 2 360 2 044 

Iнвестицiї до погашення 4 000 10 000 4 000 10 000 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 185 835 129 549 185 835 129 549 

 

До складу iнвестицiйної нерухомiстi входитять  земельнi дiлянки та офiснi примiщення в рiзних 

регiонах України  якi використовуються з метою отримання доходу вiд оренди. Справедлива 

вартiсть iнвестицiйної нерухомостi за станом на 31.12.2019 року становили 9 865 тис.грн. 

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.  

 

3. Примiтки до звiту про фiнансовi результати 

 

3.1. Дохiд вiд основної дiяльностi. Договори страхування 

Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування коли iснує впевненiсть що в 

результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод а сума доходу може бути 

достовiрно визначена. 

Сума (нарахованих) отриманих премiй за видами страхування склала: 

Вид страхування Залученi страх. премiї за 2019 рiк  (тис. грн.) Залученi страх. премiї за 



2018 рiк  (тис. грн.) 

ВИДИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ: 196729 169791 

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 2782 2962 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих якi працюють в установах i органiзацiях що 

фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд) 576 738 

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

звичайними договорами) 68657 65752 

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 120266 95951 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 1060 904 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України що мають у власностi чи iншому 

законному володiннi зброю за шкоду яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок 

володiння зберiгання чи використання цiєї зброї 117 143 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 508 622 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення випадкового пошкодження або 

псування 2723 2702 

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 39 18 

ВИДИ ДОБРОВIЛЬНОГО  СТРАХУВАННЯ: 752903 656534 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 7584 7831 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої) 12468 24906 

Страхування повiтряного транспорту 0 0 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 371479 299573 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 7050 7411 

Страхування майна 90919 89343 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 6408 6743 

Страхування вiд нещасних випадкiв 79242 44859 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 1092 1319 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 109668 57587 

Страхування фiнансових ризикiв 9578 4449 

Страхування медичних витрат 47149 44600 

Страхування залiзничного транспорту 2428 1785 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

 0 17 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї 7837 66109 

Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй 0 0 

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 0 0 

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

 0 0 

Страхування судових витрат 0 0 

Разом по всiм видам страхування: 949633 826325 

 

  

Премiї сплаченi  (нарахованi) перестраховикам тис. грн.: 

 2018 рiк 2019 рiк 

ВИДИ ДОБРОВIЛЬНОГО  СТРАХУВАННЯ: 62058 73596 



Страхування вiд нещасних випадкiв 624 405 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 5465 6565 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 823 3 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 2323 2219 

Страхування залiзничного транспорту 623 866 

Iнше страхування майна  20441 42171 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 1785 -56 

Iнше страхування вiдповiдальностi перед третiми особами  18889 7839 

Страхування фiнансових ризикiв 3195 11021 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї 7891 2562 

ВИДИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ: 74321 105241 

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 73784 104311 

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (за 

договорами мiжнародного страхування) 43 36 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення випадкового пошкодження або 

псування 494 894 

Разом: 136380 178837 

 

Страховi виплати: 

  2018 рiк 2019 рiк 

ВИДИ ДОБРОВIЛЬНОГО  СТРАХУВАННЯ: 159661 484015 

Страхування вiд нещасних випадкiв 1718 8638 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 219 239 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 22624 44544 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 106126 142445 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 84 20 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 12 825 

Iнше страхування майна  11885 278322 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 552 355 

Iнше страхування вiдповiдальностi перед третiми особами  114 3 

Страхування фiнансових ризикiв 6166 6 

Страхування медичних витрат 9986 8563 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї 174 55 

ВИДИ ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ: 51756 33139 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 34 130 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 

договорами) 36533 29947 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за мiжнародними 

договорами) 15189 2876 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення випадкового пошкодження або 

псування 0 186 

Разом: 211417 517154 

 

Технiчнi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв згiдно роздiлу 6  

Умови забезпечення платоспроможностi страховика звiту страховика в Нацкомфiнпослуг : 

  

 2018 рiк 2019 рiк 

грошовi кошти на поточному рахунку 116 945 96863 

банкiвськi вклади  (депозити) 288 226 350141 



права вимоги до перестраховикiв   75 565 108750 

нерухоме майно 38 800 48343 

акцiї 00 00 

облiгацiї 4 000 10000 

Залишок коштiв в МТСБУ  15207 

Разом: 523 536 629304 

 

Порядок 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:  

Товариство формує такi резерви: 

- Резерв незароблених премiй 

- Резерв заявлених але не врегульованих збиткiв та iнших належних виплат страхових сум 

- Резерв збиткiв що виникли але не заявленi 

- Резерв катастроф 

- Резерв коливання збитковостi 

При формуваннi страхових резервiв Товариство дотримуватися вимог законодавства України. 

 

Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" ми: 

а) 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; 

 

 

г) 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 його активiв перестрахування. 

При формуваннi резерву незароблених премiй - застосовується єдиний метод розрахунку "1/365" 

а при формуваннi резерву збиткiв якi виникли але не заявленi - визначається за кожним видом 

страхування з урахуванням умов договорiв на пiдставi вiдомих вимог страхувальникiв у 

залежностi вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв у результатi 

настання страхового випадку.  

Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом обчислення за методами визначеними 

законодавством. 

Для вiдображення зобов'язань за договорами страхування в Компанiї формуються страховi 

резерви за такими  методами: 

резерв  незароблених премiй включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв що 

вiдповiдають страховим ризикам якi не минули на звiтну дату.  

Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування на будь-яку 

звiтну дату за методом визначеним Законом України "Про страхування". Незароблена страхова 

премiя яка розраховується методом "1/365" ("pro rata temporis") визначається за кожним 

договором як добуток надходжень сум страхових платежiв (перестрахових премiй)  та 

результату отриманого вiд дiлення строку страхового покриття який ще не минув на дату 

розрахунку (у днях) на весь строк страхового покриття (у днях).  

Резерви коливань збитковостi та катастроф станом 31.12.19р. за  актуарними розрахунками рiвнi 

"0".  



Зобов'язання зi страхування 

Зобовязання за страховими премiями визнаються на дату початку дiї договору страхування та 

вiдображаються в облiку вiдповiдно до умов договору страхування. 

Зобов'язання за виплатами страхових вiдшкодувань визнаються на дату затвердження страхового 

акту який є пiдставою для нарахування в бухгалтерському облiку страхового вiдшкодування та 

вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю. 

Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку дiї договору 

перестрахування та вiдображаються в облiку вiдповiдно до умов договору перестрахування. 

Заборгованiсть з комiсiйної винагороди страхових агентiв у бухгалтерському облiку визнається 

на дату початку дiї договору страхування та вiдображаються в облiку вiдповiдно до умов 

договору доручення з посередником . Заборгованiсть з комiсiйної винагороди оцiнюється 

вiдповiдно до ставки комiсiйної винагороди за видами страхування якi встановлюються 

вiдповiдно до отриманих страхових платежiв за договорами укладеними за посередництва 

агентiв. 

 

3.2. Iншi операцiйнi доходи  

 2018 р.        2019 р. 

Дохiд вiд регресних вимог 16987  

Дохiд вiд операцiйної оренди  5267  

Доходи пов'язанi з МТСБУ 1234  

Результат продажу необоротних активiв 47726 7882 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 211 62 

Iншi доходи 440 703 

Всього    71865 8647 

 

 3.3. Iншi фiнансовi доходи 

Доходи за вiдсотками нарахованi за перiод: 2018 р. 2019 р. 

Доходи за вiдсотками по депозитам розмiщеним у банках 24044 39920 

Iнвестицiйний дохiд  МТСБУ  2311 

Доходи за облiгацiями 718 950 

Iнше 27 19 

Разом доходи за вiдсотками 24789 43200 

 

 3.4. Iншi доходи 

 2018 р. 2019 р. 

Дохiд вiд операцiйної оренди   984 

Дохiд вiд дооцiнки iнвестицiйної нерухомостi  7675 

Доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 177 0 

Доходи вiд реалiзацiх фiнсових iнвестицiй 151 0 

Iншi доходи 79 37 

Всього 407  8696 

 

3.5. Елементи операцiйних витрат 

 2018 р. 2019 р. 

Матерiальнi витрати 2199 2611 

Витрати на оплату працi 48066 58166 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 6110 8121 

Амортизацiя 7302 13057 

Iншi операцiйнi витрати 330308 350122 

Всього 393985 432077 

 



3.5.1. Адмiнiстративнi витрати  

 2018 р. 2019 р. 

Заробiтна плата  29404 37527 

Витрати по забезпеченню на виплату вiдпусток 1980 5177 

Вiдрахування до соцiальних фондiв 2211 2893 

Амортизацiя на необоротнi активи 5026 7371 

Витрати на зв'язок 1059 886 

Витрати на операцiйну оренду 665 203 

Банкiвське обслуговування 2718 4462 

Поточний ремонт утримання автотранспорту 831 882 

Поточний ремонт утримання iнших необоротних активiв та офiсного обладнання 5809 11733 

Аудиторськi послуги 1165 1562 

Маркетингово-iнформацiйнi послуги 12266 185 

Юридичнi та консультацiйнi послуги 1734 3796 

Господарськi витрати 497 991 

Витрати на утримання зовнiшньої Спостережної Ради 1669 2357 

Витрати на вiдрядження 163 312 

Iншi витрати 58 492 

Разом: 67255 80829 

 

3.5.2.Витрати  на збут 

 2018 р. 2019 р. 

Комiсiйна винагорода 203341 222140 

Амортизацiйнi вiдрахування 1844  

Заробiтна плата продавцiв 10346  

Вiдрахування до соцiальних фондiв 1788  

Витрати на зв'язок 658  

Витрати на оренду 2209  

Поточний ремонт утримання iнших необоротних активiв та офiсного обладнання транспорту

 3329  

Маркетинговi послуги 29663  

Аквiзацiйнi витрати що розподiляються на договiр страхування  22820 35328 

Членськi внески 235  

Разом: 276233 257468 

 

3.5.3. Iншi операцiйнi витрати 

 2018р. 2019р. 

Заробiтна плата  10162 18051 

Вiдрахування до соцiальних фондiв 1951 5062 

Амортизацiя на необоротнi активи 431 5686 

Витрати на зв'язок 684 1456 

Витрати на оренду 1251 236 

Витрати на податки збори та обов'язковi платежi (крiм витрат з податку на прибуток) 1470

 432 

Поточний ремонт утримання iнших необоротних активiв офiсного обладнання транспорту 1069

 4003 

Маркетингово-iнформацiйнi послуги 9767 2854 

Iншi витрати пов'язанi з врегулюванням страхових випадкiв 8062 6698 

Витрати пов'язанi з Моторно-транспортним страховим бюро України 3106 3122 

Витрати пов'язанi з перестрахуванням 2502 2696 

Iншi витрати страхової дiяльностi 2044 191 



Аквiзацiйнi витрати що не розподiляються на договiр страхування  25164 

Втрати вiд операцiних курсових рiзниць 2047 31959 

Пенi штрафи неустойки 34 63 

Собiвартiсть реалiзованого майна 19550 1021 

Iншi витрати 89 514 

Витрати на службовi вiдрядження  404 

Разом: 64219 109612 

   

3.6. Фiнансовi витрати 

 2018 р. 2019р. 

Фiнансовi витрати по зобовязаннях з оренди примiщень  2106 

Фiнансовi витрати по договорах лiзингу 493 2445 

Всього 493  4551 

 

3.7. Iншi витрати 

 2018 р. 2019 р. 

Результат продажу фiнансових активiв 93 -99 

Зменшення корисностi iнших фiнансових активiв 4978 106 

Iншi витрати  275 0 

Благодiйнiсть 425 855 

Всього 5771 862 

 

 3.8. Витрати з податку на прибуток 

 2018 р. 2019 р. 

Поточний податок на прибуток 25086 25237 

Вiдкладений податок на прибуток -157 2199 

Всього 24929 27436 

Дiюча ставка податку на прибуток в Українi становила в 2019 р. -18%  та податку на доходи 

страховика - 3%. 

 

 

4.Примiтки до Балансу 

 

4.1.1. Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть 

  Малоцiннi необоротнi активи Автомобiлi Комютерна технiка  Меблi та 

обладнання Iншi основнi засоби Будiвлi примiщення Земельнi дiлянки Актив Оренда

 Всього 

Первiсна вартiсть на 01.01.2018 3930 5024 15068 4177 3115 56334 165   

87813 

Надходження 836 11488 3972 78 231 3871    20476 

Передача 0              0 

Вибуття 908 1808 1275 1478 229 1639    7337 

Первiсна вартiсть на 31.12.2018 3858 14704 17765 2777 3117 58566 165   

100952 

Накопичена амортизацiя на 01.01.2018 3930 4612 12423 3233 2758 20043 0 

 47001 

Амортизацiя за перiод 836 484 908 280 160 3229    5897 

Вибуття 908 1798 1275 1478 227 1155    6843 

Накопичена амортизацiя на 31.12.2018  3858 3298 12056 2035 2691 22117 0 

  

46055 



Залишкова вартiсть на 01.01.2018 р. 0 412 2645 944 357 36291 165 

  

40812 

Залишкова вартiсть на 31.12.2018 р. 0 11406 5709 742 426 36449 165 

  

54897 

Первiсна вартiсть на 01.01.2019 р. 3858 14704 17765 2777 3117 58566 165  

9426  

110378 

Надходження  658 1259 3042 45 242 4367   1198 10811 

Передача                0 

Вибуття 1624 3156 8309 1171 1013 2868   71 18212 

Первiсна вартiсть на 31.12.2019  2892 12807 12498 1651 2346 60065 165  

10553  

102977 

Накопичена амортизацiя на 01.01.2019 3858 3298 12056 2035 2691 22117 0 

  

46055 

Амортизацiя за перiод 658 2599 2045 275 173 1526    

2906  

10183 

Вибуття 1624 3108 8309 1171 1013 1891   71 17188 

Накопичена амортизацiя на 31.12.2019  2892 2789 5792 1139 1851 21752 0 2835

  

39051 

Залишкова вартiсть на 01.01.2019 р. 0 11406 5709 742 426 36449 165 

  

54897 

Залишкова вартiсть на 31.12.2019 р. 0 10018 6706 512 495 38313 165 7718

  

63926 

 

4.1.2 Iнвестицiйна нерухомiсть  

 Iнвестицiйна нерухомiсть 

Залишкова вартiсть на 31.12.2018 р.  2191 

Результат переоцiнки  7674 

Справедлива вартiсть на 31.12.2019 р. 9865 

 

2019 рiк є роком змiни моделi облiку iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю 

Товариством на звiтну дату була здiйснена переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням 

незалежних оцiнювачiв. В результтатi переоцiнки балансова вартiсть активу зросла на 7674 

тис.грн.  

 

4.2. Нематерiальнi активи   

  2018р. 2019р. 

Первiсна вартiсть на початок року 20337 23445 

Надiйшло за рiк 3108 4998 

Вибуло протягом року  3775 

Первiсна вартiсть на кiнець року 23445 24668 

Знос на початок року 11319 13583 

Нараховано амортизацiї за рiк 2264 2874 



Вибуло протягом року  3775 

Знос на кiнець року  13583 12682 

Балансова вартiсть на 01сiчня  9018 9862 

Балансова вартiсть на 31 грудня 9862 11986 

 

 

 

4.3. Фiнансовi iнвестицiї 

Класифiкацiя фiнансових iнвестицiй на 31.12.2018 р. 

Фiнансовi iнвестицiї Всього тис.грн. в т.ч. в iноземнiй валютi  

Короткостроковi депозити (3-12 мiс) 219 400 149 200 

Довгостроковi депозити 0 0 

Акцiї  2 361  

Облiгацiї 4 000  

в т.ч. фiнансовi iнвестицiї що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку 219 673  

в т.ч.  фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу  2 088  

в т.ч. фiнансовi iнвестицiї якi утримуються до погашення 4 000  

Усього фiнансових iнвестицiй 225 761 149 200 

 

   

Класифiкацiя фiнансових iнвестицiй на 31.12.2019 р. 

Фiнансовi iнвестицiї Всього тис.грн. в т.ч. в iноземнiй валютi  

Короткостроковi депозити (3-12 мiс) 318 587 97 882 

Довгостроковi депозити 0 0 

Акцiї  2 044  

Облiгацiї 10 000  

в т.ч. фiнансовi iнвестицiї що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку 318587  

в т.ч.  фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу  2 044  

в т.ч. фiнансовi iнвестицiї якi утримуються до погашення 10 000  

Усього фiнансових iнвестицiй 330 631 97 882 

 

4.4. Запаси 

 31.12.2018 31.12.2019 

Всього запаси 693 669 

 

4.5. Поточна дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю товари та послуги 31.12.2018 31.12.2019 

Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками 104488 148227 

Резерв сумнiвних боргiв (1)  

Всього 104487 148227 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2018 31.12.2019 

Розрахунки за виданими авансами 2852 8 

Розрахунки з бюджетом 1481 470 

Витрати майбутнiх перiодiв 42 254 

Розрахунки з нарахованих доходiв  2937 3264 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 511 74 

Розрахунки з постачальниками товарiв/робiт/ послуг 2979 4341 

Розразунки з реалiзацiї майна 43014 2 



Розрахунки з дебiторами по регресу 25169 19430 

Розрахунки з перестраховиками 5854 3012 

Розрахунки з МТСБУ та брокерами 14480 3217 

Розрахунки з iнвестицiйної дiяльностi  11912 5515 

Всього 111231 39587 

Товариство не має простроченої страхової дебiторської заборгованостi . 

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 рокiв дебiторська заборгованiсть за договорами страхування 

номiнальною вартiстю 104487тис. грн. та  148227 тис. грн. вiдповiдно була знецiнена на 

iндивiдуальнiй основi. Змiни у резервах пiд торговельну дебiторську заборгованiсть представлено 

нижче. 

 

 2018 2019 

Резерв на початок перiоду 5 1 

Збiльшення - - 

Списання активiв за рахунок резерву 4 1 

Резерв на кiнець перiоду 1 - 

 

4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 31.12.2018 31.12.2019 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 145355 79794 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi 40480 49755 

Всього 185835 129549 

 

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 рокiв банкiвськi депозити представленi окремо дебiторська 

заборгованнiсть за вiдсотками по яких в сумi 2937 тис. грн. та 3264 тис.грн. вiдповiдно 

вiдображенi в статтi "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв". 

Станом на 31 грудня 2018 та 2019 рокiв середньозваженi процентнi ставки по банкiвських 

депозитах номiнованих в доларах США  з первiсним строком погашення менше 3 мiсяцiв 

складали 1,92 % та 2,95% вiдповiдно. 

 

 

4.6. Iншi активи  

 31.12.2018 31.12.2019 

Вiдстроченi податковi активи 2199 - 

Кошти в централiзованих резервних фондах (Моторно-транспортного страхового бюро України)

 14450 20453 

Всього 16649 20453 

 

4.7. Активи перестрахування 

 31.12.2018 31.12.2019 

Частки перестраховикiв у резервах збиткiв  30779 45338 

Частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй 54868 65495 

Всього 85647 110833 

 

4.8. Статутний та резервний капiтал 

На 31.12.2019 р. статутний капiтал ПРАТ"СК"Унiверсальна" становить 192 700 тис. грн. (Сто 

дев'яносто два мiльйони сiмсот тисяч  грн. 00 коп.).  

Змiн у розмрi  статутного капiталу в 2019 роцi не було. В 2019 роцi вiдбулись змiни в складi 

акцiонерiв Товариства.   

Резервний капiтал на 31.12.2019 року становить 4093 тис. грн.  

Емiсiйний дохiд на 31.12.2019р. становить 211427 тис.грн. 



             Склад власникiв iстотної участi у Статутному капiталi Товариства протягом звiтного 

року змiнювався. Частка власникiв iстотної участi у статутному капiталi Товариства протягом 

звiтного року змiнювалась. Їхня дiяльнiсть вiдповiдає встановленим законодавствам вимогам. 

 

4.8.Iншi резерви в складi власного капiталу 

 31.12.2018 31.12.2019 

Резервний капiтал 4093 4093 

Всього iншi резерви 4093 4093 

Резервний капiтал формується з прибутку у вiдподвiдностi до Закону України "Про господарськi 

товариства".  

Iншi резерви утворенi у вiдповiдностi до норм законодавства України а саме Розпорядження 

17.12.2004  N 3104 Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України  Закону 

України "Про страхування" № 85/96-ВР вiд 07.03.1996р. та внутрiшньої полiтики з формування 

технiчних резервiв ПАТ "Страхова Товариство "Унiверсальна"  що затверджена наказом №170 

вiд 29.12.2018р. 

 

4.9. Рух власного капiталу Товариства  

Показники  Змiни капiталу власникiв Товариства 

  Зареєстрований статутний капiтал Додатковий капiтал Iншi резерви Нерозподiлений 

прибуток Всього капiтал власникiв 

Залишок на 31.12.2017р. 192700 211427 40596 (172562) 272161 

Чистий прибуток  (збиток) - - - (3360) (3360) 

Iнший сукупний дохiд   (713)  (713) 

Iншi змiни - - (25657) 25657 - 

Змiни капiталу за рiк що закiнчився 31.12.18р. - - (26370) 9393 (4073) 

Залишок на 31.12.2018 р. 192700 211427 14226 (150265) 268088 

Чистий прибуток  (збиток) - - - 3459 3459 

Iнший сукупний дохiд   -  - 

Iншi змiни - - (4632) 4632 - 

Змiни капiталу за рiк що закiнчився 31.12.19р. - - (4632) 8091 3459 

Залишок на 31.12.2019 р. 192700 211427 9594 (142174) 271547 

 

4.10. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення 

До складу довгострокових зобов'язань та забезпечень входять : 

Вид зобовязання/забезпечення 01.01.2019 31.12.2019 

Сума страхових резервiв 476314 598308 

Забезпечення виплат персоналу 5643 7848 

Довгостроковi зобовязання з фiнансової оренди (лiзингу)  6561 - 

Довгостроковi зобовязання оренди МСФЗ 16 6935 4907 

Всього 495453 611063 

 

4.11. Поточна частина довгосрокових зобовязань 

Добвгостроковi зобов'язання розподiляються по строку дiї та представленi в балансi наступним 

чином: 

 01 сiчня 2019 31 грудня 2019 

Iншi непоточнi зобов'язання, в тому числi: 13496 4907 

Довгостроковi зобовязання з фiнансової оренди (лiзингу)  6561 - 

Довгостроковi зобовязання оренди МСФЗ 16 6935 4907 

Поточна заборгованiсть за непоточними зобов'язаннями, в тому числi: 5682 3235 

Поточна частина довгострокового зобовязання з фiнансової оренди (лiзингу)   

3191 - 



Поточна частина довгострокового зобовязання оренди МСФЗ 16  

2491 3235 

Товариство, станом на 01.01.2019 р., мало дiючi договори фiнансової оренди автомобiлiв в сумi 

9751 тис.грн. . Станом на 31.12.2019 року даний лiзинг погашено повнiстю. 

В звязку з застосуванням МСФЗ 16 Оренда, станом на 01.01.2019 рок, Товариство визнало в 

облiку актив та зобовязання вартiстю 9426 тис.грн.  

Станом на 01 сiчня та 31 грудня 2019 рокiв такi активи вiдображено у складi основних засобiв 

наступним чином: 

 Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя Балансова вартiсть 

Станом на 01.01.2019 року 11488 (170) 11318 

Автомобiлi (лiзинг) 11488 (170) 11318 

Право використання актива (оренда) 9426  9426 

Станом на 31.12.2019 року 10553 (2836) 7717 

Автомобiлi (лiзинг) - - - 

Право використання актива (оренда) 10553 (2836) 7717 

 

Вплив першого застосування МСФЗ (IFRS 16 "Оренда" 

Перше застосування МСФЗ 16 -  01.01.2019 р. з застосуванням модифiкованого пiдходу.  

Модифiкований пiдхiд передбачає визначення кумулятивного ефект на 01.01.2019р. вiд початку 

застосування IFRS 16, данi за попереднi перiоди не перераховуються, тому впливу на 

нерозподiленi прибутки та капiтал минулих рокiв не було.   

В таблицi наведений вплив першого застосування МСФЗ (IFRS 16 "Оренда" на показники 

Балансу (Звiту про фiнансовий стан) 

Назва статтi Таблицi - пояснення Оцiнка за МСФЗ (IFRS) 16 на 31.12.2018 р. Вплив 

першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 Оцiнка за МСФЗ (IFRS) 16 на 01.01.2019 р. 

Активи     

Основнi засоби  0,00 9426 9426 

Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть   0,00 0,00 0,00 

Всього активи  0,00 9426 9426 

Зобов'язання     

Iншi довгостроковi зобов'язання   6935 6935 

Iншi поточнi зобов'язання   2491 2491 

Всього зобов'язань   0,00 9426 9426 

Власний капiтал     

Нерозподiлений прибуток     

Всього власний капiтал     

 

           Середньозважена додаткова ставка запозичення, застосована при визначеннi орендних 

зобов'язань,визнаних у Звiтi про фiнансовий стан за станом на дату першого застосування МСФЗ 

16 становила 19,69%. 

 

4.12. Iнша кредиторська заборгованiсть 

Iнша кредиторська заборгованiсть 01.01.2019 31.12.2019 

Аванси отриманi - 8 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  5682 3235 

Кредиторська заборгованiсть за товари роботи послуги 970 155 

Розрахунки з бюджетом 9403 5881 

у тому числi з податку на прибуток 0 5869 

Розрахунки з оплати працi 9911 8627 

Розрахунки за страхуванням 110 - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 126637 113036 



Поточнi забезпечення 1202 3854 

Поточнi зобов'язання 138 2270 

Всього 154053 137066 

 

5. Iншi примiтки 

 

5.1. Змiна облiкової полiтики 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 р.  представлена вiдповiдно до  облiкової полiтики у 

вiдповiдностi з МСФЗ. Змiни  облiкової полiтики затвердженi наказом №1 вiд 03.01.2019р. 

В 2019 Товариство змiнило метод облiку iнвестицiйної нерухомостi з методу облiку по iсторичнiй 

вартостi на метод облiку по справедливiй вартостi. 

В 2019 роцi Товариство вперше застосувало МСФЗ 16 Оренда. 

 

5.2. Виправлення помилок 

Виправлення помилок та корегування фiнансової звiтностi не здiйснювалось.  

 

5.3. Сегменти 

У силу специфiки дiяльностi Товариства господарсько-галузевi та географiчнi сегменти не 

видiленi. 

 

5.4. Умовнi зобов'язання та операцiйнi ризики 

Умови господарської дiяльностi. 

Економiцi України властивi деякi риси ринку що розвивається. Зокрема не конвертованiсть 

української гривнi валютний контроль а так само iнфляцiя. Iснуюче податкове та митне 

законодавство України допускає рiзнi трактування i схильне до частих змiн. 

Хоча в економiчнiй ситуацiї намiтилися тенденцiї до полiпшення економiчна перспектива 

України багато в чому залежить вiд ефективностi економiчних заходiв фiнансових механiзмiв та 

грошової полiтики що вживаються Урядом а так само розвиток фiскальної правової та полiтичної 

системи. 

Компанiя не проводить свою дiяльнiсть на тимчасово окупованих територiях та в зонi АТО, 

структурнi пiдроздiли, якi знаходились на цих територiях, лiквiдованi та реорганiзованi з 

перемiщенням на iншi територiї України. 

 

Нестабiльнiсть на мiжнародних страхових ринках та на страховому ринку України. 

Економiки багатьох країн вiдчули  нестабiльнiсть на ринку. Значний спад попиту вплинув на 

зупинку деяких пiдприємств. Внаслiдок ситуацiї яка склалась на Українi та за кордоном 

незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом на дату 

затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан 

економiчної нестабiльностi може тривати i надалi i як наслiдок iснує ймовiрнiсть того що активи 

Компанiї не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi 

що вплине на результати його дiяльностi. 

Економiчне середовище 

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти 

якi впливають на операцiйне середовище в Українi можуть швидко змiнюватися.  

Економiка України знаходиться в обтяжуючому станi говорити про її зрiст не приходиться. 

Iмiтацiя ключових реформ корупцiя в вищих ешелонах влади слабкiсть банкiвської системи 

вiдсутнiсть чiткої i зрозумiлої стратегiї економiчного розвитку не дають приводу очiкувати росту 

в найближчiй перспективi. Зовнiшнi фактори зараз здiйснюють мiнiмальний вплив на вiтчизняну 

економiку. Низькi свiтовi цiни на основнi продукти експорту скорiше благо для країни так як 

змушують модернiзуватися шукати i розвивати новi конкурентнi переваги новi ринки новi 

продукти а не просто експлуатувати старий ресурс. Саме рiшення внутрiшнiх проблем дозволить 



Українi рухатись вперед.    

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру економiчних заходiв якi вживаються 

українським Урядом а також iнших подiй якi перебувають поза зоною впливу Товариства. 

Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на 

реалiзацiю активiв Товариства а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно 

зi строком погашення. Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi 

повернення  та класифiкацiї визнаних активiв а також повноти визнаних зобов'язань. Однак 

Товариство ще досi  знаходиться пiд впливом нестабiльностi вказаної вище. 

Ризики дiяльностi Товариства виникають на основi як внутрiшнiх (ендогенних), так i зовнiшнiх 

(екзогенних) факторiв. Значна частина зовнiшнiх факторiв перебуває за межами контролю з боку 

Товариства i Товариство не може мати повної впевненостi щодо результатiв майбутнiх подiй, що 

можуть вплинути на нього, та часу їх виникнення.  

Основними факторами, якi впливають на рiвень зовнiшнiх ризикiв, є полiтичнi та пов'язанi з ними 

економiчнi. Усi iншi фактори (демографiчнi, соцiальнi, географiчнi) розглядаються крiзь призму 

полiтичних та економiчних факторiв.  

Серед великої кiлькостi зовнiшнiх ризикiв можна видiлити п'ять основних груп:  

      - ризик форс-мажорних обставин: пов'язаний з виникненням непередбачених обставин, якi 

негативно впливають на дiяльнiсть Товариства та/або його партнерiв (стихiйнi лиха, ДТП та 

випадки, що можуть бути визнанi як страховий випадок).  

      - ризик країни: пов'язаний з можливiстю настання несприятливих для дiяльностi Товариства 

умов в полiтичнiй, правовiй, економiчнiй сферi країни;  

      - зовнiшньо - полiтичний ризик: обумовлений змiнами мiжнародних вiдносин, а також 

полiтичної ситуацiї в однiй iз країн, якi впливають на дiяльнiсть Товариства або його партнерiв 

(вiйни, мiжнароднi скандали, iмпiчмент главi держави, закриття кордонiв);  

      - правовий ризик: пов'язаний зi змiнами законодавства країни;  

      - макроекономiчний ризик: виникає через несприятливi змiни кон'юнктури на окремих 

ринках або всiєї економiчної ситуацiї в цiлому (економiчна криза). Окремо слiд видiлити складову 

макроекономiчного ризику - iнфляцiйний ризик, який пов'язаний з можливою втратою первiсної 

вартостi активiв.  

Реалiзацiя зовнiшнього фактора ризику, на який наражається Товариство, може поставити пiд 

загрозу безперервнiсть його дiяльностi. Тому в процесi аналiзу ризикiв Товариство в 

обов'язковому порядку враховує можливiсть виникнення екстремальних обставин 

 

Знецiнення нацiональної валюти 

В таблицi нижче представлена динамiка курсiв нацiональної валюти у порiвняннi з основними 

свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси якi встановлюються Нацiональним банком України.  

Динамiка змiну курсiв : 

Перiод USD Динамiка знiну курсу USD Євро Динамiка змiну курсу Євро 

  абсолютне значення %  абсолютне значення % 

31.12.2011 7.9898   10.2981   

31.12.2012 7.993 0.0032 0.04 10.5372 0.2391 2.32 

31.12.2013 7.993 0 0.00 11.0415 0.5044 4.79 

31.12.2014 15.7686 7.7756 9.728 19.2329 8.1914 7.419 

31.12.2015 24.0007 8.2321 5.221 26.2231 6.9902 36.35 

31.12.2016 27.1909 3.1902 1.329 28.4226 2.1995 8.39 

31.12.2017 28.0672 0.8763 3.22 33.4954 5.0728 1.785 

31.12.2018 27.6883 -0.3790 -1.35 31.7141 -1.7813 -5.32 

31.12.2019 23.6862 -4.0021 -14.45 26.4220 -5.2921 -16.69 

 

Керiвництвом Товариства проаналiзовано критерiї якi характеризують показник гiперiнфляцiї 

визначений  у параграфi 3 МСБО (IAS) 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї". До уваги 



були прийнятi  додатковi характеристики а саме фактор динамiки змiн рiвня iнфляцiї прогноз 

Нацiонального банку України щодо iнфляцiї на наступний звiтний перiод. Керiвництво 

Товариства прийшло до висновку що не можна однозначно iдентифiкувати наявнiсть 

гiперiнфляцiї в економiцi функцiональної валюти України гривнi. При складаннi цiєї фiнансової 

звiтностi не застосовувалися норми стандарту МСБО (IAS) 29. Показники фiнансової звiтностi не 

перераховувалися з метою вiдображення впливу iнфляцiї. 

 

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 звичайнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв якi 

знаходяться  поза зоною контролю Товариства спрямованих рiзними країнами на досягнення 

економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської 

заборгованостi пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї якi наявнi на дату 

балансу. На думку Керiвництва додатковий резерв пiд фiнансовi активи  на сьогоднiшнiй день не 

потрiбен виходячи з наявних обставин та iнформацiї.  

Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань  

Внаслiдок  наявностi в українському комерцiйному законодавствi й податковому зокрема 

положень якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачень а також через практику що склалась в 

загалом нестабiльному економiчному середовищi за якої податковi органи довiльно тлумачать 

аспекти економiчної дiяльностi у разi якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення 

засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства ймовiрно що Товариство 

змушене буде сплатити додатковi податки штрафи та пенi. Така невизначенiсть може  вплинути 

на  вартiсть фiнансових iнструментiв втрати та резерви а також на ринковий рiвень цiн на угоди. 

На думку керiвництва Товариство сплатила усi податки тому фiнансова звiтнiсть не мiстить 

резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими 

органами протягом трьох рокiв. 

Оподаткування 

Українське податкове валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до 

частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Товариства даного законодавства стосовно операцiй та 

дiяльностi Товариства може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. 

Недавнi подiї що вiдбулися в Українi вказують на те що податковi органи можуть зайняти 

жорсткiшу позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрцi податкових розрахункiв. Як 

наслiдок можуть бути донарахованi податки пенi штрафи. 

На думку керiвництва Товариства станом на 01 сiчня 2020 року вiдповiднi положення 

законодавства iнтерпретованi ним коректно ймовiрнiсть збереження фiнансового становища в 

якому знаходиться Товариство у зв'язку з податковим i валютним законодавством є високою. Для 

тих випадкiв коли на думку керiвництва Товариства iснують значнi сумнiви у схоронностi 

зазначеного положення Товариства у фiнансовiй звiтностi визнанi належнi зобов'язання. 

Судовi позови 

У ходi звичайної дiяльностi Товариства є об'єктом судових розглядiв i позовiв. 

Керiвництво Товариства вважає що жоден з цих позовiв окремо або в сукупностi не вiдображає 

значного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Товариства. 

 

5.5. Фiнансовi ризики 

Дiяльностi Товариства характерна значна кiлькiсть ризикiв включаючи вплив змiн заборгованостi 

курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на зменшення 

непередбачуваностi фiнансових ризикiв та негативного впливу на фiнансовi результати 

Товариства. 

Керiвництво Товариства визнає що дiяльнiсть 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 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. 

Товариство не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не виписує 

опцiонiв. Товариство укладає контракти що передбачають передачу страхового ризику 

фiнансового ризику або одночасно страхового та фiнансового ризикiв. 

Далi описанi найбiльшi фiнансовi ризики яких зазнає Товариство. 

 

Управлiння фiнансовими ризиками 

Товариство наражається на фiнансовi ризики внаслiдок наявностi у неї фiнансових та страхових 

активiв а також страхових зобов`язань в т.ч. за перестраховими контрактами. 

Найважливiшою складовою фiнансового ризику на який Товариство наражається передусiм 

внаслiдок характеру своїх iнвестицiй та зобов`язань є кредитний ризик ризик лiквiдностi та 

ринковi ризики (ризик процентної ставки та валютний ризик). Цi ризики виникають у зв`язку з 

невiдповiднiстю строкiв погашення активiв та зобов`язань i вiдкритими позицiями процентних 

ставок та iноземних валют якi великою мiрою залежать вiд загальних та специфiчних ринкових 

змiн. Товариство управляє цими позицiями з метою отримання довгострокового iнвестицiйного 

доходу що перевищує її зобов`язання за страховими контрактами. Товариство регулярно готує 

звiти за портфелями контрагентами та категорiями активiв та зобов`язань якi подаються її 

ключовому управлiнському персоналу. Основними методами управлiння активами та пасивами 

який застосовує Товариство є забезпечення вiдповiдностi суми активiв та зобов`язань за 

страховими та iнвестицiйними контрактами за видами виплат власникам контрактiв. Товариство 

не змiнювало процеси управлiння ризиками протягом перiодiв представлених у цiй звiтностi. 

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: 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiональною рейтинговою шкалою; 

" лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

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. 

Даний метод оцiнки проводиться на основi аналiзу iсторичної волатильностi фондового iндексу 

ПФТС за останнi 5 рокiв. 

Керiвництво Товариства визначило що балансова вартiсть фiнансових активiв у виглядi цiнних 

паперiв в сумi 12044 тис. грн. є незначною - 18,1 % вiд вартостi всiх активiв станом на 31.12.2019 

р. Тому даний ризик не оцiнювався як такий що є значним.  

Валютний ризик - це ризик того що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Для мiнiмiзацiї збиткiв 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. 

 

Активи якi наражаються на валютнi ризики 

Тип активу 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Банкiвськi депозити та грошовi кошти 149200 147637 

Дебiторська заборгованiсть  10282 17868 

Частка перестраховикiв у резервах 75460 39389 

Частка в активах Товариства   25,87% 20,09% 

Всього 234942 204894 

 

Товариство здiйснює операцiї як в нацiональнiй валютi України так i iноземних валютах. Залишки 

валютних коштiв на рахунку пiдприємства є суттєвими. Всi iншi змiннi величини залишаються 

постiйними. Товариство має значну частку депозитiв у iноземнiй валютi тому її фiнансовий стан є 

чутливим до впливу змiни iноземних валют.  

За даними стрес-тесту проведеного Товариством на 31.12.2019 року вплив пiдвищення курсу 

iноземної валюти вiдносно гривнi на 25% - позитивний i складає 111,1% змiни вартостi чистих 

активiв а вплив росту нацiональної валюти вiдносно iноземної на 25% - негативний i складає 

90,9% зниження вартостi чистих активiв. 

В 2019 роцi Компанiя мала значнi втрати вартостi активiв за рахунок зниження обмiнного курсу 

iноземних валют, так як значна частина грошових коштiв розмiщена на валютних депозитних 

рахунках. В рамках заходiв, щодо зменшення впливу валютних ризикiв Компанiєю прийнято 

рiшення зменшити частку вкладень в iноземнiй валютi шляхом диверсифiкацiї портфелю 

вкладень. 

 

Вiдсотковий ризик - це ризик того що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 

як на доходи Товариства так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Усвiдомлюючи значнi ризики пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо-iнфляцiйному 

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 2018 31 грудня 2019 

Банкiвськi депозити 287241 350141 

Облiгацiї  4000 10000 

Частка в активах Товариства 32,07% 35,32% 

Всього 291241 360141 

 

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну 

волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами за останнi 5 рокiв за оприлюдненою 

iнформацiєю НБУ. 

Товариство визначило середнiй рiвень коливань вiдсоткових ставок за депозитами на рiвнi +9%. 

Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi що всi iншi параметри зокрема 

валютний курс залишатимуться незмiнними i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок 

на 9% на вартiсть чистих активiв Товариства. 

Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою 

вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за 

дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за 

кожним фiнансовим iнструментом. 

 

Вiдсотковi ризики 

Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка по Компанiї Потенцiйний вплив на 

чистi активи Товариства в разi змiни вiдсоткової ставки 

На 31.12.2018 р. 

Можливi коливання ринкових ставок  + 5% пункти- 5% пункти 

Банкiвськi депозити 287241 16,64% + 2390 - 2390 

Облiгацiї 4000 18% +36 -36 

Разом  291241  +2426 -2426 

На 31.12.2019 р. 

Можливi коливання ринкових ставок  + 9% пункти -9% пункти 

Банкiвськi депозити 318587 13% 3848 -3848 

Облiгацiї 10000 18% 162 -162 

Разом  328587  4010 -4010 

 

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 зобов'язаннями а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд 

операцiйної дiяльностi. Пiдприємство здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного 

монiторингу запланованих платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат а також вибуття 

грошових коштiв внаслiдок повсякденної дiяльностi. Керiвництво щотижнево розглядає прогнози 

грошових потокiв Товариства. Управлiння потребами лiквiдностi Товариства здiйснюється на 

щоденнiй основi за допомогою як короткострокових так i довгострокових прогнозiв. 

Iнформацiя щодо не дисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi 

строкiв погашення представлена наступним чином: 

 

Рiк що закiнчився 31 грудня 2018 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв 

до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього   

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 266 532 2393 - -

 3191 



Кредиторська заб-нiсть за договорами страхування та iнша кредиторська заб-нiсть 28757 23000

 95274 - - 147031 

Iнша поточна заборгованiсть 138  1202 - - 1340 

Всього 29161 23532 98869 - - 151562 

Рiк що закiнчився 31 грудня 2019 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв 

до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 270 539 2426 0 0

 3235 

Кредиторська заб-нiсть за договорами страхування та iнша кредиторська заб-нiсть 47168 41404

 39135 0 0 127707 

Iнша поточна заборгованiсть 2270  3854 0 0 6124 

Всього 49708 41943 45415 0 0 137066 

           

Управлiнський персонал вважає що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки достатнi для 

фiнансування поточних операцiй Товариства. 

 

Управлiння страховими ризиками 

Страховий ризик стосується всiх страхових андерайтингових ризикiв у зв'язку зi змiнами збиткiв 

що виникають внаслiдок невизначеностi розмiрiв та строкiв цих збиткiв. Крiм того iснує ризик 

змiн основних припущень включаючи рiвень витрат та розiрвання договорiв зроблених при 

оформленнi договору/полiсу.  

Управлiння страховими ризиками здiйснюється завдяки поєднанню андерайтингових полiтик 

принципiв цiноутворення створення резервiв та перестрахування. Особлива увага придiляється 

забезпеченню того щоб сегмент клiєнтiвякий купує страховий продукт вiдповiдав основним 

припущенням щодо клiєнтiв сформованим пiд час розробки цього продукту та визначення його 

цiни. 

Андерайтинговi процедури встановлюються в рамках загального управлiння страховим ризиком i 

передбачають виконання контрольних процедур актуарiями якi перевiряють фактичнi показники 

збитковостi. Для вдосконалення стандартiв андерайтингу використовуються рiзнi показники тi 

iнструменти статистичного аналiзу з тим щоб можна було покращити показники збиткiв та/або 

забезпечити належне коригування цiноутворення. 

 

5.6. Оцiнка адекватностi активiв 

 

Оцiнка адекватностi страхових зобов'язань була проведена вiддiлом актуарних розрахункiв 

ПРАТ"СК "Унiверсальна". Методика оцiнки адекватностi  розроблена з урахуванням вимог 

стандарту МСФЗ 4 та рекомендацiй Нацкомфiнпослуг вiд 03.01.2013 "Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, доводить до вiдома 

особливостi складання звiтних даних страховикiв у зв'язку з переходом на мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi".  

Згiдно з проведеними розрахунками актуарна оцiнка власного резерву незароблених премiй 

станом на 31.12.2019 становить 218 156 тис. грн., фактично сформованi вiдповiдно до 

законодавства власнi нетто резерви незароблених премiй станом на 31.12.2019 становлять 235 234 

тис. грн. та перевищують розмiр резервiв, сформованих актуарно за результатами перевiрки тесту 

адекватностi страхових зобов'язань. 

Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв (включно з орiєнтовними лiквiдацiйними витратами) 

станом на 31.12.2019 - 143 370 тис. грн. Технiчний резерв збиткiв (iнших, нiж РНП), сформований 

вiдповiдно до законодавства, дорiвнює 143 628 тис. грн., та перевищує актуарну оцiнку, що 

свiдчить про достатнiй розмiр сформованого резерву збиткiв. Також враховано витрати на 

врегулювання справ. 

При цьому актуарна оцiнка власного резерву незароблених премiй здiйснювалася методом 1/365 



iз застосуванням мiжнародних практик щодо визначення долi, що належить перестраховику при 

перестрахуваннi портфелiв договорiв.  

Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв здiйснювалася з використанням трикутнику розвитку 

збиткiв. Було оцiнено фактичнi витрати на врегулювання справ. Змiну курсу валют враховано в 

оцiнках та звiтностi в повному обсязi. 

Адекватнiсть страхових зобовязань станом на 31.12.2019р. пiдтверджена актуарним звiтом, що 

пiдготовлено та затверджено актуарiєм Редька Антонiна Вiкторiвна, реєстрацiйний номер 

свiдоцтва про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам до осiб, якi можуть займатися актуарними 

розрахунками - № 03-018 з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя, видане вiдповiдно 

до розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, вiд 31.01.2017 № 179. 

 

 

5.7. Операцiї з пов'язаними особами 

 

Протягом  2019 року компенсацiї провiдному управлiнському персоналу та членам наглядової 

ради в загальнiй сумi склали  31192 тис. грн.  в тому числi короткостроковi виплати. 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

" пiдприємства якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем 

або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 

" асоцiйованi компанiї; 

" спiльнi пiдприємства у яких Товариство є контролюючим учасником; 

" члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; 

" близькi родичi особи зазначеної вище; 

" компанiї що контролюють Товариства або здiйснюють суттєвий вплив або мають суттєвий 

вiдсоток голосiв у Товариствi; 

" програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого 

iншого суб'єкта господарювання який є пов'язаною стороною Товариства. 

 

 

 

 2018 2019 

 Операцiї з пов'язаними сторонами Всього операцiй товариства Операцiї з пов'язаними 

сторонами Всього операцiй товариства 

1 2 3 4 5 

Дебiторська заборгованiсть 43 895 215 676 788 186 200 

Кредиторська заборгованiсть 274 150 222 6 018 129 977 

Реалiзацiя послуг 12 215 826 326 108 949 633 

Премiї переданi перестраховику   11 707 178 837 

Частка перестраховика в збитках    136 295 271 904 

Страховi вiдшкодування  -  - 517 154 

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу 13 903 48 066 31 192 58 166 

Компанiя являється учасником небанкiвської фiнансової групи FAIRFAX. 

Всi перацiї мiж учасниками групи та iншиими повязаними особами здiйсненi за ринковими 

цiнами, без надання будь яких знижок чи  преференцiй.   

 

5.8. Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

" зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

" 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. 

Товариство дотримується вимог щодо мiнiмального розмiру статутного капiталу встановленого 

Лiцензiйними умовами провадження страхової дiяльностi в сумi не меншiй 1 млн. євро. 

 

5.9. Подiї пiсля Балансу 

Не iснує подiй що вiдбулися пiсля 31 грудня 2019 року якi вимагають коригування або розкриття 

у фiнансовiй звiтностi та можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Не iснує i 

не передбачається пред'явлення до Товариства будь-яких претензiй пов'язаних iз судовими 

справами. 

 

5.10. Затвердження фiнансових звiтiв 

 

Фiнансовi звiти затвердженi: 

  

Голова Правлiння                                                                   Музичко О.В. 

 

Головний бухгалтер                                                                Кваша Ю.С.  

     

 

- 

- 

- 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

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

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторьска 

фiрма "Респект" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

20971605 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

65082, Одеська обл., мiсто Одеса, 

ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, 

будинок 1, офiс 535 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0135 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0135, дата: 26.01.2001 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) -  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: № 02/04, дата: 02.04.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 02.04.2020, дата 

закінчення: 22.04.2020 

12 Дата аудиторського звіту 22.04.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

120 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (Аудиторська фiрма "Респект") 

щодо рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" станом на 31 грудня 2019 року 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

Думка 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА", код за ЄДРПОУ 20113829, мiсцезнаходження: 

01133 м. Київ бульвар Лесi Українки 9, (надалi Товариство), що складається з Балансу (Звiту 

про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 

дохiд) за 2019 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2019 рiк, Звiту про власний капiтал за 2019 

рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий 



виклад значущих облiкових полiтик. 

 

На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, 

огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних 

стандартiв аудиту та надання впевненостi, рiк видання 2016-2017, затверджених в якостi 

нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 №361 

(надалi - МСА). 

 

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть 

аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежним по вiдношенню до 

Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв 

етики для бухгалтерiв та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання 

їх як основи для нашої думки. 

 

Суттєву невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 

 

Ми не встановили суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства, 

фiнансова звiтнiсть якого перевiрялася, продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 

контекстi нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо 

неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань i розкриваємо цi питання в 

роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв" нашого звiту у 

вiдповiдностi з вимогами Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №362 вiд 25.02.2020 "Про затвердження 

Методичних рекомендацiї щодо iнформацiї, яка стосується аудиту за 2019 рiк суб'єктiв 

господарювання, нагляд за якими здiйснює Нацкомфiнпослуг". 

 

Iншi питання 

 

Аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "УНIВЕРСАЛЬНА" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 

р., був проведений iншим аудитором, який 24 квiтня 2019 р. висловив безумовно позитивну 

думку щодо цiєї фiнансової звiтностi 

 

Iнша iнформацiя 

Щодо рiчних звiтних даних страховика 

 

Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в рiчних звiтних даних страховика за 



2019 р., складенi у вiдповiдностi до Порядку складання звiтних даних страховикiв, 

затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України вiд 03.02.2004 року № 39, зареєстрованого в мiнiстерствi юстицiї України 23.04.2004 р. 

№ 517/9116 (Порядок 39). 

 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

звiтних даних страховика за 2019 рiк у вiдповiдностi з вимогами Порядку 39. Наша думка щодо 

рiчної фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з 

будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї (Звiтних даних страховика за 2019 

рiк). 

 

У зв'язку з нашим аудитом рiчної фiнансової звiтностi (звiтних даних страховика) нашою 

вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує 

суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та рiчною фiнансовою звiтнiсть або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. 

 

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили фактiв суттєвої 

невiдповiдностi та викривлень у звiтних даних страховика, якi потрiбно було б включити до 

звiту. 

 

Ми надали окремий незалежний висновок з надання впевненостi по результатам виконання 

завдання з надання впевненостi стосовно перевiрки звiтних даних страховика Товариства за 

фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року вiд 31.03.2020 року в якому детально 

розкрили iнформацiю щодо вiдповiдностi звiтних даних страховика станом на 31.12.2019 року, 

стану та результатiв дiяльностi Товариства на ринку страхових послуг. 

 

Щодо звiту про управлiння 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, 

вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV складається з Звiту про управлiння та вiдповiдно до вимог 

статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" з Звiту про корпоративне 

управлiння. Ця звiтнiсть не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю, зазначену в Звiтi про 

управляння у т. ч. на iнформацiю, наведену в пунктах Звiту про корпоративне управлiння, а 

саме: 

? Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння; 

? Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння; 

? Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв; 

? Iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства, та ми не 

робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iнформацiї. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iнформацiєю, зазначеною вище, та розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж цiєю 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iнформацiї, розкритої в Звiтi про управлiння 



та у наведених пунктах Звiту про корпоративне управлiння, отриманої до дати звiту аудитора, 

ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення. цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi 

повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до 

аудиторського звiту. 

 

Ми не визначили окремi питання, на якi б мали доцiльно звернути увагу та якi не впливають на 

висловлення нами думки. Звiт про управлiння узгоджений з фiнансовою звiтнiстю на звiтну 

дату. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями 

за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV та МСФЗ, що прийнятi та застосовуються для 

складання та подання фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визнає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими 

повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Товариством. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 

таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати 

на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крiм того, ми: 

 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними 

для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 



розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю, оцiнюємо прийнятнiсть застосованих 

облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, 

зроблених управлiнським персоналом; 

 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй 

або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну 

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою 

думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 

аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

? Вiдповiдно до вимог Статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

вiд 23 лютого 2006 р. № 3480 -IV: 

 

Ми висловлюємо думку щодо пiдтвердження iнформацiї, зазначеної у пунктах "Звiту про 

корпоративне управлiння" а саме : 

? Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками; 

? Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй; 

 

? Iнформацiя про обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах 

Акцiонерiв Товариства; 

 

? Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; 

? Повноваження посадових осiб Товариства. 

 

? Вiдповiдно до вимог частини 4, Статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-V111, iз змiнами, надаємо 

iнформацiю: 

 

? найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту: 

 

наглядова рада Товариства (Протокол №1 вiд 26.02.2020); 

 

? дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання 

аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та 

повторних призначень: 



 

o  дата призначення: 26.02.2020 року 

 

o  загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання: 1 рiк. 

 

? аудиторськi оцiнки включають: 

 

а) опис та оцiнку ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 

перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства: 

 

ми не встановили ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 

перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства. 

 

б) чiтке посилання на вiдповiдну статтю або iнше розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

для кожного опису та оцiнки ризику суттєвого викривлення iнформацiї у звiтностi, що 

перевiряється: 

 

ми не встановили ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 

перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства. 

 

в) стислий опис заходiв, вжитих аудитором для врегулювання таких ризикiв: 

 

ми не встановили ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 

перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства. 

г) основнi застереження щодо таких ризикiв: 

 

ми не встановили ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 

перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства. 

 

? пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема 

пов'язаних iз шахрайством: 

 

ми не виявили порушень, зокрема пов'язаних iз шахрайством. 

 

? пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для 

аудиторського комiтету: 

 

аудиторський звiт узгоджено з додатковим звiтом для аудиторського комiтету. 

 

? твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 

ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд Товариства при проведеннi 

аудиту: 

 

ми стверджуємо, що не надавали Товариству послуг, заборонених законодавством, ключовий 

партнер з аудиту та ми є незалежними вiд Товариства при проведеннi аудиту. 

 

? iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй 

особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового 

аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi: 

 

ми та контрольованi нами суб'єкти господарювання не надавили послуги Товариству, крiм 



послуг з обов'язкового аудиту. 

 

? пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень: 

o обсяг аудиту: 

 

аудиторська перевiрка була спланована та проведена вiдповiдно до вимог МСА з метою 

одержання достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок помилки або шахрайства. Аудит передбачав виконання 

аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i їх розкриття у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора включно з оцiнкою 

ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 

Оцiнюючи ризики, аудитор розглядав тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються 

складання фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур. Аудит включав оцiнку 

вiдповiдностi використаної Товариством облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, 

зроблених 

управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi; 

o властивi для аудиту обмеження: 

 

аудиторька перевiрка включала властивi аудиту обмеження, якi є наслiдком характеру 

фiнансової звiтностi, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у 

межах обгрунтованого перiоду часу, а також внаслiдок обмежень, властивих внутрiшньому 

контролю вiдповiдно до вимого МСА. 

 

? Вiдповiдно до вимог "Порядку складання звiтних даних страховикiв", затвердженого 

Розпорядженням Держфiнпослуг України вiд 03.02.2004. № 39 (iз змiнами), ми надали 

Товариству окремий ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI НЕЗАЛЕЖНОГО 

 

АУДИТОРА щодо рiчних звiтних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНА" за 2019 рiк, складений за 

вимогами Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 (Переглянутий) 

"Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової 

iнформацiї", (МСЗНВ 3000). 

 

? Вiдповiдно до вимог Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №362 вiд 25.02.2020 "Про затвердження 

Методичних рекомендацiї щодо iнформацiї, яка стосується аудиту за 2019 рiк суб'єктiв 

господарювання, нагляд за якими здiйснює Нацкомфiнпослуг" надаємо додаткову iнформацiю: 

 

Щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо: 

 

? формування (змiни) статутного (складеного/пайового) капiталу суб'єкта 

господарювання: Станом на 31.12.2019 зареєстрований (пайовий) капiтал Товариства складає 

192700 тис. грн. та розподiляється мiж акцiонерами наступним чином: 

 

  Частка в Частка в 

Найменування Мiсцезнаходження статутному статутному 

  капiталi, грн., капiталi, % 

    

Товариство з обмеженою Україна, 04070, м. Київ,   

вiдповiдальнiстю "Еф.-Еф.- вул.  Iллiнська,  буд.  8; 192699998,00 99,999998 

Ейч. Юкрейн Холдiнгз" код ЄДРПОУ 43163736   



    

2 юридичнi особи, жодна з яких не володiє 10% та   

бiльше вiдсоткiв (часток, паїв, прав голосу) статутного 2,00 0,000002 

капiталу    

    

 

Ми пiдтверджуємо, що зареєстрований (пайовий) капiтал Товариства станом на 31.12.2019 року 

повнiстю сплачений акцiонерами в сумi 192700 (Сто дев'яносто два мiльйона сiмсот тисяч 00 

коп.) виключно грошовими коштами в визначенi законодавством термiни. 

 

? обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, 

лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших 

показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами: 

 

Ми  встановили  що,  Страховик   розраховує  та   дотримується  вимог  Положення  

"Про 

 

обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, якостi 

активiв та ризиковостi операцiй страховика", затверджених Розпорядженням Нацiональною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 07.06.2018 року № 850 (з 

урахуванням змiн вiд 08.08.2019) станом на 31.12.2019 року Кошти розмiщенi в банках за 

рейтинговою шкалою не нижче "АА". Нормативи представленi прийнятними активами з 

перевищенням. 

 

? формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв 

вiдповiдно до законодавства: 

 

Ми встановили, що Товариство формує, веде облiк та адекватно формує резерви вiдповiдно до 

законодавства. 

 

? структури iнвестицiйного портфелю iз зазначенням реквiзитiв емiтента (назва, код за 

ЄДРПОУ), суми, ознаки фiктивностi тощо: 

 

Ми не встановили в iнвестицiйному портфелi Товариства емiтента з ознаками фiктивностi. 

 

? заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо 

наступного їх повернення: 

 

Ми не встановили заборони залучення Товариством фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз 

зобов'язанням щодо наступного їх повернення. 

 

? допустимостi сумiщення окремих господарських операцiй на провадження яких суб'єкт 

отримав лiцензiю: 

 

Ми не встановили у Товариства сумiщення окремих господарських операцiй, на провадження 

яких воно отримало лiцензiю. 

 

? надання фiнансових послуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та 

внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг суб'єктом господарювання: 

 

Ми встановили, що Товариство надає фiнансовi послуги на пiдставi договорiв у вiдповiдностi 



до законодавства та внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг. 

 

? розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та забезпечення її 

актуальностi: 

 

Вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття фiнансовими установами iнформацiї в 

загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про фiнансовi установи та на веб-сайтах 

(веб-сторiнках) фiнансових установ" затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 19.04.2016 № 825 (iз 

змiнами), в подальшому "Положення", ми здiйснили перевiрку розкриття iнформацiї 

Товариством на веб-сайтi: : https://universalna.com/ та встановили: 

 

    Наявнiсть  

   Iнформацiя вiдхилень  

   за даними вiдповiдно  

 №пп Змiст iнформацiї за Положенням веб-сайту до вимог  

   Товариства Положення  

   (так/нi) встановлених  

    аудитом  

    (так/нi)  

 1 iнформацiї  про  повне  найменування  зазначається  повне   

  

  найменування   фiнансової   установи   вiдповiдно   до   її Так нi  

  установчих документiв     

 2 iнформацiї  про  iдентифiкацiйний  код  зазначається  код Так нi  

  фiнансової установи за ЄДРПОУ     

 3 iнформацiї   про   мiсцезнаходження   зазначаються   такi   

  

  реквiзити фiнансової установи: код територiї за КОАТУУ,   

  

  поштовий iндекс, область, район, населений пункт, район Так нi  

  населеного пункту (за наявностi), вулиця, номер будинку,   

  

  номер корпусу (за наявностi), номер офiсу (квартири) (за   

  

  наявностi)           

 4 iнформацiї про перелiк фiнансових послуг, що надаються   

  

  фiнансовою установою, зазначається повний перелiк видiв   

  

  фiнансових послуг, якi зазначенi у додатку до свiдоцтва про   

  

  реєстрацiю  фiнансової  установи  та/або у  лiцензiях  на Так нi

  

  провадженнягосподарськоїдiяльностiзнадання     

  фiнансових послуг, якi виданi  Держфiнпослуг/  

   

  Нацкомфiнпослуг  або  iншими  органами,  що  здiйснюють  

   

  державне регулювання ринкiв фiнансових послуг     

 5 вiдомостi про власникiв iстотної участi (у тому числi осiб,   



  

  якi   здiйснюють   контроль   за   фiнансовою   установою)  

   

  зазначається   iнформацiя   про   учасникiв   (засновникiв,   

  

  акцiонерiв)  фiнансової установи  (якi володiють  часткою  

   

  (паєм, пакетом акцiй), що становить не менш як 10 вiдсоткiв   

  

  статутного капiталу), та iнших пов'язаних осiб фiнансової   

  

  установи (про юридичну особу - повне найменування, код   

  

  за  ЄДРПОУ,  мiсцезнаходження;  про  фiзичну  особу  -   

  

  прiзвище, iм'я, по батьковi), якi включають:   Так нi  

  ? вiдомостi про  учасникiв  (засновникiв, акцiонерiв)  

   

   фiнансової  установи,  якi  володiють  часткою  (паєм,  

   

   пакетом акцiй), що становить не менш як 10 вiдсоткiв   

  

   статутного капiталу фiнансової установи;      

  ? вiдомостi про  юридичних  осiб,  якi контролюються 

    

   учасниками  (засновниками,  акцiонерами)  фiнансової  

   

   установи  (якi  володiють  часткою  (паєм,  пакетом   

  

   акцiй),  що  становить  не  менш  як  10  вiдсоткiв   

  

   статутного капiталу заявника);      

  

  ?  вiдомостi  про  юридичних  або  фiзичних  осiб,  якi   

  

   здiйснюють  контроль  за  юридичними  особами  -   

  

   учасниками  (засновниками,  акцiонерами)  фiнансової  

   

   установи  (якi  володiють  часткою  (паєм,  пакетом   

  

   акцiй),  що  становить  не  менш  як  10  вiдсоткiв   

  

   статутного капiталу фiнансової установи).    

  

       

 6 у  вiдомостях  про  склад  наглядової  ради  та  виконавчого  

   

  органу фiнансової установи зазначаються:     

  

  ?  прiзвища, iмена та по батьковi i найменування посад     



   осiб,  призначених  до  наглядової  ради  фiнансової   

  

   установи (у  разi коли законодавством вимагається Так

 нi  

   обов'язкове утворення наглядової ради);     

         

  ?  прiзвища, iмена та по батьковi i найменування посад     

   осiб, призначених до виконавчого органу фiнансової   

  

   установи.         

  

       

 7 у  вiдомостях  про  вiдокремленi  пiдроздiли  фiнансової   

  

  установи (за  наявностi)  зазначається  повне  найменування   

  

  вiдокремленого  пiдроздiлу,  дата  та  номер  рiшення  про   

  

  створення вiдокремленого пiдроздiлу, код за ЄДРПОУ (за   

  

  наявностi),  види  фiнансових  послуг,  якi  може  надавати   

  

  вiдокремлений  пiдроздiл, мiсцезнаходження Так нi  

  вiдокремленого   пiдроздiлу   (поштовий   iндекс,   область,  

   

  район,  населений  пункт,  район  населеного  пункту  (за   

  

  наявностi),  вулиця,  номер  будинку,  номер  корпусу  (за   

  

  наявностi), номер офiсу (квартири) (за наявностi), телефон,   

  

  прiзвище,  iм'я  та  по  батьковi  i  найменування  посади   

  

  керiвника вiдокремленого пiдроздiлу      

  

       

 8 у  вiдомостях  про  лiцензiї  та  дозволи,  виданi  фiнансовiй  

   

  установi, зазначається:        

  

  ?  вид  господарської  дiяльностi,  на  провадження  якого   

  

   видана лiцензiя;        

  

  ?  серiя та номер (за наявностi) виданої лiцензiї або дата i   

  

             

           7 

_________________________________________________________________________________

______________________   

              



  номер   запису   в   Єдиному   державному   реєстрi   

  юридичних  осiб,  фiзичних  осiб  -  пiдприємцiв  та   

  громадських формувань про видачу лiцензiї;   

 ?  номер i дата прийняття рiшення про видачу лiцензiї;   

 ?  дата початку дiї (за наявностi) лiцензiї;  так нi 

       

 ? iнформацiя   про   переоформлення   лiцензiї   (дата   

  переоформлення,   серiя   та   номер   (за   наявностi)   

  переоформленої лiцензiї);    

 ?  iнформацiя  про  тимчасове  зупинення лiцензiї  (дата   

  тимчасового зупинення дiї лiцензiї,  дата поновлення   

  дiї лiцензiї) (iнформацiя розкривається, якщо рiшення   

  про тимчасове зупинення  лiцензiї  було прийняте  до   

  набрання чинностi Законом 

України "Про 

  

  лiцензування видiв господарської дiяльностi");   

 ?  статус лiцензiї (чинна лiцензiя, анульована лiцензiя);   

 ? дата анулювання лiцензiї;    

 ?  назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його   

  видачi;     

 ?  дата призупинення або анулювання дозволу.   

    

9 рiчна  фiнансова  та  консолiдована  фiнансова  звiтнiсть   

 розкриваються  шляхом  розмiщення  рiчної  фiнансової  та Так нi 

 консолiдованої фiнансової звiтностi разом з аудиторським   

 звiтом, що пiдтверджує її достовiрнiсть    

    

10 у  вiдомостях  про  порушення  провадження  у  справi  про   

 банкрутство,  застосування  процедури  санацiї  фiнансової   

 установи  зазначається  про  факт  порушення  справи  про   

 банкрутство  фiнансової  установи,  вiдкриття  процедури порушення нi 

 санацiї  фiнансової  установи,  дату  порушення  справи  про вiдсутнi  

 банкрутство,   вiдкриття   процедури   санацiї   фiнансової   

 установи  та  найменування  суду,  який  винiс  вiдповiдну   

 Ухвалу     

    

11 у  разi  початку  процедури  лiквiдацiї  фiнансової  установи   

 зазначається  iнформацiя  про  те,  що  рiшенням  учасникiв   

 фiнансової   установи,   iншого   уповноваженого   органу   

 фiнансової  установи  або  судом  прийнято  рiшення  про Рiшення не нi 

 вiдкриття лiквiдацiйної процедури фiнансової  установи, а приймалось  

 також зазначається дата прийняття вiдповiдного рiшення   

    

12 в  iншiй  iнформацiї  про  фiнансову  установу,  що  пiдлягає   

 оприлюдненню  вiдповiдно  до  закону,  розкривається  звiт   

 про  корпоративне  управлiння  (для  фiнансових  установ, Так нi 

 утворених  у  формi  акцiонерних  товариств),  визначений   

 пунктом 2 частини першої статтi 12-1 Закону України "Про 

  

 фiнансовi   послуги   та   державне   регулювання   ринкiв   



 фiнансових послуг"     

       

За результатами перевiрки ми встановили, що Товариство дотримується вимог Положення. 

 

? прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв: 

 

Товариство дотримується вимог статтi 10 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринку фiнансових послуг" щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв. 

 

? вiдповiдностi примiщень, у яких здiйснюється суб'єктом господарювання 

обслуговування клiєнтiв (споживачiв), доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших 

маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв, 

що 

документально пiдтверджується фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та споруд, 

який має квалiфiкацiйний сертифiкат: 

Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог. 

 

? внесення суб'єктом господарювання iнформацiї про всi свої вiдокремленi пiдроздiли до 

Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 

формувань та до Державного реєстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог, установлених 

законодавством: 

 

Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог. Станом на 31.12.2019 року 

зареєстровано Товариство не має зареєстрованих вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

 

? внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту: 

 

Товариством створено службу внутрiшнього аудиту, яка передбачає посаду внутрiшнього 

аудитора. В обов'язки внутрiшнього аудитора, згiдно Положення, входить контроль фiнансової 

дiяльностi Товариства, аналiз доцiльностi укладення договорiв, обчислення i аналiз фiнансових 

показникiв, здiйснює фiнансовi дослiдження та iнше. Органiзацiя та проведення внутрiшнього 

аудиту вiдповiдає встановленим вимогам. 

 

? облiкової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спецiальне технiчне 

обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг 

споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг: 

 

Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог. 

 

? готiвкових розрахункiв: 

 

Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог. 

 

? зберiгання грошових коштiв i документiв та наявностi необхiдних засобiв безпеки 

(зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну 

охорону): Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог. 

 

? розкриття iнформацiї щодо порядку формування статутного капiталу: 

 

Статутний капiтал Товариства становить 192700000 грн. подiлений на 192700000 простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,0 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства сформовано 



за рахунок внескiв акцiонерiв виключно грошовими коштами у розмiрi 100% вiд заявленого, що 

пiдтверджується вiдповiдними платiжними дорученнями та довiдками з банкiвської установи. 

 

Всi акцiї розподiленi мiж акцiонерами Товариства. 

Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог. 

 

? розкриття джерела походження складових частин власного капiталу (капiтал у 

дооцiнках, внески до додаткового капiталу): 

 

Ми встановили, що : 

 

внески до додаткового капiталу в сумi - 211 427 тис.грн - це емiсiйний дохiд сплачений 

учасниками при додатковiй емiсiї акцiй. 

 

капiтал у дооцiнках 5 501 тис. грн. - дооцiнка основних засобiв проведена в перiод переходу на 

облiк по МСФЗ 

- сформовано резервний капiтал в сумi 4 093тис.грн. 

 

? розкриття iнформацiї з урахуванням вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi вiдносно методiв оцiнки справедливої вартостi активiв: 

 

Ми встановили, що справедливу вартiсть активiв Товариство оцiнює вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

? вiдповiдностi полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття ризикiв у перестрахування 

лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких отримана 

лiцензiя, та укладання договорiв перестрахування iз страховиками (перестраховиками) 

нерезидентами у вiдповiдностi до Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у 

страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою КМУ вiд 04.02.2004 за 

№124: 

 

Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог. 

 

? здiйснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених 

законодавством порядкiв i правил проведення обов'язкового страхування: 

 

Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог. 

 

? належного та повного формування та облiку резерву заявлених, але не виплачених 

збиткiв (для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя) або 

резерву належних виплат страхових сум (для страховика, який здiйснює страхування життя). 

Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог. 

 

? Якщо страховик має лiцензiю на обов'язкове страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв: 

 

-   чи є вiн членом Моторного (транспортного) страхового бюро; 

 

Товариство отримало Свiдоцтво №001 Про асоцiйоване членство в Моторному 

(транспортному) страховому бюро України, це свiдоцтво пiдтверджує що Товариство є 

асоцiйованим членом Моторного ( транспортного) страхового бюро України i має право на 



укладання договорiв з обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв, дiя яких поширюється на територiї України 

 

- чи формує та веде вiн облiк страхового резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, та 

страхового резерву коливань збитковостi в обов'язковому порядку; 

 

Ми  встановили,  що  Товариство  веде  облiк  та  адекватно  формує  резерви  

вiдповiдно  до 

(тис.грн.) 

Види страхових резервiв На 31.12.2019 

  

  

Резерви незароблених премiй 454 680 

  

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 128 250 

  

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 15 378 

  

Всього: 598 308 

  

 

Адекватнiсть зобов'язань пiдтверджено станом на 31.12.2019 року звiтом актуарiя Редька А.В. 

свiдоцтво №03-018 вiд 31.01.2017 року. 

 

? чи дотримується вiн умов забезпечення платоспроможностi страховика, а також на 

будь-яку дату пiсля отримання лiцензiї має перевищення фактичного запасу 

платоспроможностi (нетто-активiв) над розрахунковим нормативним запасом 

платоспроможностi не менше нiж на 25 вiдсоткiв, але не менше 1 млн. євро за офiцiйним курсом 

валют на дату розрахунку зазначених показникiв; 

 

Виконує вимогу перевищення на звiтну дату фактичного запасу платоспроможностi 

(нетто-активiв) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi не менше нiж на 

25 вiдсоткiв, але не менше 1 млн. євро за офiцiйним валютним курсом на дату розрахунку 

зазначених показникiв. 

 

? чи забезпечує вiн можливiсть опрацювання претензiй (врегулювання страхових 

випадкiв) на всiй територiї України, а саме забезпечує прийняття та облiк повiдомлень 

учасникiв дорожньо-транспортних пригод цiлодобово за номером безоплатної багатоканальної 

телефонної лiнiї страховика про їх учасникiв та обставини з метою фiксацiї повiдомлення i 

надання учасникам дорожньо-транспортних пригод iнформацiї про порядок урегулювання 

збиткiв та вжиття страховиком необхiдних заходiв. 

 

Забезпечує можливiсть опрацювання претензiй на всiй територiї України, для цього Товариство 

для роботи з клiєнтами по претензiям має: 

багатоканальнi телефони для отримання дзвiнкiв вiд клiєнтiв, 

 

- безкоштовну стацiонарну лiнiю 0 800 500 31, 

електронна пошта для прийняття звернень office@universalna.com; 

 

працює цiлодобовий контакт-центр та цiлодобовий медичний асистанс; компанiя надає 

можливiсть через сайт компанiї подати скаргу чи звернення; 



 

Створено вiддiл сервiсної пiдтримки i контролю якостi роботи з клiєнтами, що здiйснює 

прийом, облiк, систематизацiю звернень та скарг з питань: 

- врегулювання збиткiв та якостi обслуговування клiєнтiв Товариства; 

 

- розгляд та визначення тендецiйних проблем, з якими найбiльш часто стикаються клiєнти 

в процесi спiвпрацi iз Товариством; 

 

? Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного 

законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено нами вiдповiдно до "Методичних 

 

рекомендацiй щодо визначення чистих активiв акцiонерних товариств" схвалених Рiшенням 

№485 вiд 17.11.2004 Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

Ми встановили, що вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2019 складає 271 547 

тис. грн. що на 374 261 тис.грн. бiльше статутного капiталу та вiдповiдають вимогам Статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 

 

Операцiї з пов'язаними особами 

 

Ми встановили пов'язанi особи Товариства: 

 

Найменування Пов'язана особа Характер Частка у 

  вiдносин статутном 

   у капiталi 

    

Iстотна участь Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Вiдносини 99,999998 

 "Еф.-Еф.-Ейч. Юкрейн Холдiнгз"   

  контролю  

    

    

Голова правлiння Музичко О.В. Управлiнський - 

  персонал  

    

 

Ми встановили, що операцiї з пов'язаними сторонами в звiтному роцi проводились Товариством 

в межах чинного законодавства, виключно за принципом справедливої вартостi та наведена 

iнформацiя належним чином розкрита в Примiтцi п.5.7 до фiнансової звiтностi. 

Подiї пiсля дати балансу 

Ми звертаємо увагу на подiї пiсля дати балансу - це об'явлена глобальна пандемiя COVID-19, 

що 

Суттєво вплине на фiнансовий ринок та матиме безлiчi наслiдкiв таких як:

 перебої з 

виробництвом i постачаннями (приклад чого першим продемонстрував Китай) падiння 

продажiв, 

виручки, продуктивностi або всього перерахованого вище вiдразу, недоступнiсть персоналу (в 

тому числi висококвалiфiкованого), закриття представництв, торгових точок i так далi, 

труднощi 

або повна неможливiсть залучення фiнансування, затримка в реалiзацiї планiв на розширення, 

пiдвищена волатильнiсть фiнансових iнструментiв, зниження туризму, культурної та 

спортивної 



активностi та iнше. Товариству слiд пам'ятати про бiльш широкi наслiдки COVID-19, якi той 

надасть на макрорiвнi - на глобальну економiку i великi фiнансовi ринки 

Ми  сьогоднi  не  можемо  надати аналiзу  унiкальних  обставин  i  ризикiв,  з  яким  

зiткнулося Товариство, щоб правильно оцiнити наслiдки для фiнансової звiтностi. 

 

 

XVI. Твердження щодо рiчної iнформацiї 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 

 

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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

10.09.2019 10.09.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

06.11.2019 07.11.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

12.11.2019 13.11.2019 Відомості про набуття прямо або опосередковано особою 

(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які 

належать їй та її афілійованим особам, домінуючого 

контрольного пакета акцій 

12.11.2019 14.11.2019 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

12.11.2019 14.11.2019 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

25.01.2019 25.01.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



19.03.2019 20.03.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

21.11.2019 22.11.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

29.11.2019 02.12.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


