
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова правлiння       Яцько В.В. 

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

М.П. 
07.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страховi гарантiї України" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

33832772 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Святошинський, 03115, Київ, Львiвська, 22 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0445370387 0445370386 

6. Електронна поштова адреса 

sgu@sgu.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована 

у Вiдомостi НКЦПФР 68 
  

10.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.sgu.com.ua 

в мережі 

Інтернет 10.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

виникала протягом звітного періоду 
 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

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

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

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

 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

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

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

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

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

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

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

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

будівництва) 

 

34. Примітки 

У зв'язку з вiдсутнiстю вимог щодо подання певної iнформацiї приватним акцiонерним 

товариством та вiдсутностi певних подiй емiтентом не надано: 

- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб (емiтентом не створювались 

юридичнi особи); 

- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря (у емiтента немає посади корпоративного 

секкретаря); 

- iнформацiя про рейтингове агенство (емiтент не користується послугами рейтингового 

агенства); 

- iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть та вартiсть акцiй (емiтент є 

приватне акцiонерне товариство); 

 



- iнформацiя про дивiденди (емiтент є приватне акцiонерне товариство); 

- iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент (емiтент є приватне 

акцiонерне товариство); 

- iнформацiя про облiгацiї емiтента (емiтент не здiйснював випуск облiгацiй); 

- iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiтент не здiйснював випуск iнших 

цiнних паперiв); 

- iнформацiя про похiднi цiннi папери (емiтен не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв); 

- iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду ( викуп власних акцiй 

протягом звiтного перiоду не вiдбувався); 

- опис бiзнесу (емiтент є приватним акцiонерним товариством); 

- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї (емiтент є 

страховою компанiєю); 

- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї (емiтент є страховою компанiєю); 

- iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вичнення значних 

правочинiв (рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

приймалось); 

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 

(рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось); 

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть (емiтент є приватних акцiонерним товариством);  

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв ( випускiв боргових цiнних 

паперiв не було); 

- iнформацiя про вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 

папери, що виникла протягом звiтного перiоду (емiтент не є емiтентом iпотечних цiнних 

паперiв); 

- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй (емiтент не є емiтентом iпотечних облiгацiй); 

- iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям (емiтент не є емiтентом 

iпотечних облiгацiй); 

- iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного 

перiоду(емiтент не є емiтентом iпотечних облiгацiй); 

- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (емiтент не є емiтентом iпотечних облiгацiй); 

- iнформацiя про вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 

iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду (емiтент не є емiтентом 

iпотечних облiгацiй); 

- iнформацiя про вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на 

iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року (емiтент не 

є емiтентом iпотечних облiгацiй); 

- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

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

якi включено до складу iпотечного покриття (емiтент не є емiтентом iпотечних облiгацiй); 

- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв (емiтент не є емiтентом iпотечних 

сертифiкатов); 

- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв (емiтент не є емiтентом iпотечних сертифiкатов); 

- основнi вiдомостi про ФОН (емiтент не є емiтентом сертифiкатiв ФОН); 

- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН (емiтент не є емiтентом сертифiкатiв ФОН); 

- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН (емiтент не є емiтентом сертифiкатiв 

ФОН); 

- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН (емiтент не є емiтентом сертифiкатiв ФОН); 

- правила ФОН (емiтент не є емiтентом сертифiкатiв ФОН); 



- рiчна фiнансова звiтнiсть ( емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку); 

- текст аудиторського висновку - емiтент є приватним акцiонерним товариством; 

- звiт про стан об'єкта нерухомост (у емiтента вiдсутнiй випуск цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Страховi гарантiї України" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

10701020000014649 

3. Дата проведення державної реєстрації 

16.11.2005 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

12000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

14 

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. Органи управління підприємства 

Органами управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв (Загальнi збори), Правлiння, 

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "Мегабанк" 

2) МФО банку 

351629 

3) поточний рахунок 

26507980260013 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "Мегабанк" 

5) МФО банку 

351629 



6) поточний рахунок 

26506840260002 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхування фiнансових ризикiв 
АВ № 

584718 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 
АВ № 

584720 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
АВ № 

584719 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника)) 

АВ № 

584724 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 
АВ № 

584717 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

Необмежена 



регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
АВ № 

584721 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування вiд нещасних випадкiв 
АВ № 

584723 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, 

водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] 

АВ № 

584714 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування повiтряного транспорту 
АВ № 

584717 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ № 

584728 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 



Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування медичних витрат 
АВ № 

584715 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис а 

  

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) 

АВ № 

584725 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 
АВ № 

584716 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних вантажiв 

АВ № 

584725 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 
АВ № 

584727 
18.07.2011 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

на ринку 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежено 

  

V. Інформація про посадових осіб емітента 



6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова правлiння 

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

Яцько Вячеслав Васильович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища, КНЕУ, фiнанси 

6) стаж роботи (років)** 

28 

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

ЗАТ "Вiйськов-страхова компанiя", перший заступник Голови правлiння 

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

21.09.2009 Безстроково 

9) Опис 

До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, а 

також: 

1) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв;  

2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв;  

3) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 

4) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 

5) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що зазначенi в пiдпунктi 9 пункту 

11.4 цього Статуту. 

Правлiння пiдзвiтне загальним зборам, органiзовує виконання їхнiх рiшень. Правлiння дiє вiд 

iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом.  

Членом правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом 

ревiзiйної комiсiї.  

Вiд iменi Товариства трудовий договiр з членами правлiння пiдписує акцiонер, уповноважений 

на те загальними зборами Товариства.  

Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть 

ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим 

Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть 

вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.  

Голова та члени правлiння обираються загальними зборами. Правлiння обирається у складi не 

менше двох осiб. Засiдання правлiння скликаються головою правлiння не менш нiж один раз на 



мiсяць. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити 

питання до порядку денного засiдання.  

На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується 

головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння або представника 

профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав 

колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу.  

Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення 

протоколiв засiдань. Рiшення на засiданнях правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв 

учасникiв засiдання, у випадку рiвного розподiлення голосiв, голос голови правлiння є 

вирiшальним. 

Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень 

правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi 

Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства.  

У разi неможливостi виконання головою правлiння своїх повноважень за рiшенням правлiння 

його повноваження здiйснює один iз членiв правлiння. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi 

Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.  

Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв.  

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової 

угоди.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи 15 рокiв. 

Попередня посада - перший заступник Голови правлiння ЗАТ "Вiйськова-страхова компанiя", 

мiсцезнаходження ня - Україна. 

Не надано згоду на розкриття паспортних даних. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови правлiння 

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

Гусєва Iрина Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища, КНЕУ, фiнанси 

6) стаж роботи (років)** 

23 

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

ЗАТ "Вiйськово-страхова компанiя", директор департаменту страхування 

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

14.04.2010 Безстроково 

9) Опис 



Заступник Голови правлiння надає допомогу Головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та 

виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. 

До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, а 

також: 

1) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв;  

2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв;  

3) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 

4) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 

5) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм тих, що зазначенi в пiдпунктi 9 пункту 

11.4 цього Статуту. 

Правлiння пiдзвiтне загальним зборам, органiзовує виконання їхнiх рiшень. Правлiння дiє вiд 

iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом.  

Членом правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом 

ревiзiйної комiсiї.  

Вiд iменi Товариства трудовий договiр з членами правлiння пiдписує акцiонер, уповноважений 

на те загальними зборами Товариства.  

Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть 

ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим 

Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть 

вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.  

Голова та члени правлiння обираються загальними зборами. Правлiння обирається у складi не 

менше двох осiб. Засiдання правлiння скликаються головою правлiння не менш нiж один раз на 

мiсяць. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити 

питання до порядку денного засiдання.  

На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується 

головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правлiння або представника 

профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав 

колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу.  

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової 

угоди. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж керiвної роботи - 14 рокiв.  

Попереднє мiсце роботи - ЗАТ "Вiйськова страхова компанiя", Директор департаменту 

страхування, мiсцезнаходження - Україна. 

Не надано згоду на розкриття паспортних даних 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Ревiзор 

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

Гаманков Володимир Iванович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 



4) рік народження** 

1956 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

0 

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

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

17.04.2014 5 рокiв 

9) Опис 

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та 

вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають 

право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку 

денного з правом дорадчого голосу. 

Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях правлiння.  

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено рiшенням загальних зборiв.  

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року ревiзiйна комiсiя (ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:  

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової 

угоди. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - д/н. 

Попереднє мiсце роботи - д/н. 

Не надано згоду на розкриття паспортних даних 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

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

Боброва Тетяна Федорiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища, Київський торговельно-економiчний iнститут, бухгалтерський облiк 

6) стаж роботи (років)** 

37 

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



Київська фiлiя банку "Грант", Заступник головного бухгалтера 

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

09.04.2012 Безстроково 

9) Опис 

До компетенцiї головного бухгалтера належать такi повноваження та обов'язки:  

1) Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку 

господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним 

використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.  

2) Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i в його пiдроздiлах на 

основi централiзацiї та автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт, прогресивних форм i 

методiв бухгалтерського облiку i контролю, розроблення i здiйснення заходiв, якi направленi на 

додержання державної дисциплiни i змiцнення господарського розрахунку. 

3) Складає баланс пiдприємства (основнi засоби та iншi позаоборотнi активи, запаси i затрати, 

грошовi кошти, розрахунки та iншi активи, джерела власних та прирiвняних до них коштiв, 

довгостроковi пасиви, розрахунки та iншi короткостроковi пасиви).  

4)Органiзує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на 

виробництво (витрат обiгу), платежiв до бюджету, своєчаснiсть i правильнiсть складання 

звiтностi.  

5)Здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських 

документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, 

встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, 

нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, 

перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi, документальних ревiзiй у пiдроздiлах 

пiдприємства.  

6)Проводить контроль за довгостроковими iнвестицiями пiдприємства в прибутковi активи (цiннi 

папери - акцiї, облiгацiї, сертифiкати, казначейськi зобов'язання) iнших пiдприємств, 

господарських товариств, процентнi облiгацiї державних та мiсцевих позик, вклади до статутних 

фондiв спiльних пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення; за облiком страхової дiяльностi; 

бартерними (товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй в iноземних 

валютах, з векселями Державного казначейства; iнкасацiєю боргових вимог.  

7)Органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних та рiчних 

бухгалтерських звiтiв (за результатами iнвентаризацiї).  

8)Контролює правильнiсть вiдображення в iнвентаризацiйнiй вiдомостi iнвентаризацiйних 

рiзниць (нестачi, надлишки, пересортицi), втрати та псування цiнностей з обчисленням розмiру 

збиткiв.  

9)Регулює розходження фактичної наявностi цiнностей з даними бухгалтерського облiку, що 

були виявленi пiд час iнвентаризацiй. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу 

господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою 

виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат.  

10)Вживає заходiв щодо запобiгання нестач, незаконного витрачання коштiв i товарно-

матерiальних цiнностей, порушень фiнансового та господарського законодавства. Бере участь в 

оформленнi матерiалiв з нестач, крадiжок та псування цiнностей, контролює подання в 

необхiдних випадках матерiалiв у слiдчi i судовi органи.  

11)Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фiнансової i 

касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, додержання 

законностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, недостач та iнших 

втрат, стежить за зберiганням бухгалтерських документiв, оформленням i здаванням їх за 

встановленим порядком до архiву.  

12)Бере участь у роботi з удосконалення i розширення сфери дiї внутрiшньогосподарського 

розрахунку, в розробленнi рацiональної планової та облiкової документацiї, в органiзацiї 

впровадження засобiв автоматизацiї облiково-обчислювальних робiт. Забезпечує на основi даних 



первинних документiв i бухгалтерських записiв, своєчасне складання бухгалтерської та 

податкової звiтностi подання її за встановленим порядком вiдповiдним органам.  

13)Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського 

облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї 

пiдприємства. 

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової 

угоди. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи 31 рiк. 

Попереднє мiсце роботи - Київська фiлiя банку "Грант", Заступник головного бухгалтера, 

мiсцезнаходження - Україна  

Не надано згоду на розкриття паспортних даних 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

правлiння 
Яцько Вячеслав Васильович  4500 45.00 4500 0 0 0 

Заступник 

Голови 

правлiння 

Гусєва Iрина Олександрiвна  1000 10.00 1000 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Боброва Тетяна Федорiвна  0 0 0 0 0 0 

Ревiзор 
Гаманков Володимир 

Iванович 
 2000 20.00 2000 0 0 0 

Усього 7500 75.00 7500 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Яцько Вячеслав 

Васильович 
 4500 45.00  4500 0 0 0 

Гаманков 

Володимир 

Iванович 

 2000 20.00  2000 0 0 0 

Гусєва Iрина 

Олександрiвна 
 1000 10.00  1000 0 0 0 

Усього 7500 75.00 75 7500 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
07.04.2016 

Кворум 

зборів** 
75.00 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

2. Звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово господарської дiяльностi Товариства 

за 2015 рiк. 

3. Про рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийнятi в перiод з 09 квiтня 2015 року по 

06 квiтня 2016 року.  

4. Про рiшення правлiння Товариства за перiод з 09 квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року.  

5. Про накази i розпорядження Голови правлiння Товариства, дiї посадових осiб Товариства за 

перiод з 09 квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року та виданi ними документи.  

6. Звiт та висновки ревiзора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк. 

7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 

8. Про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. 

Голова Загальних зборiв - Яцько Вячеслав Васильович 

Результати розгляду порядку денного: 

1. СЛУХАЛИ: Заступника Голови правлiння Товариства Гусєву I.О., яка запропонувала обрати 

лiчильну комiсiю в складi однiєї особи Гаманкова В.I. пiд час проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страховi гарантiї України». 

ВИРIШИЛИ: обрати лiчильну комiсiю в складi однiєї особи Гаманкова В.I. пiд час проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страховi гарантiї України».  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акцiонери, якi разом володiють 7500 (сiма тисячами 

п’ятистами) простими iменними акцiями, що в сумi становить 75 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рiшення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: iнформацiю Голови правлiння Товариства Яцько В.В., який ознайомив присутнiх зi 

звiтом про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «СГУ» за 2015 рiк. 

ВИСТУПИЛИ: Гусєва I.О., яка запропонувала акцiонерам визнати дiяльнiсть ПрАТ «СГУ» у 2015 

роцi такою, що вiдповiдає метi, завданням i напрямам дiяльностi ПрАТ «СГУ» та затвердити звiт 

Голови правлiння ПрАТ «СГУ».  

ВИРIШИЛИ: визнати роботу ПрАТ «СГУ» такою, що вiдповiдає метi, завданням i напрямам її 

дiяльностi, затвердити звiт Голови правлiння ПрАТ «СГУ» про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi ПрАТ «СГУ» за 2015 рiк.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акцiонери, якi разом володiють 7500 (сiма тисячами 

п’ятистами) простими iменними акцiями, що в сумi становить 75 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рiшення прийнято. 

3. СЛУХАЛИ: Гусєву I.О., яка повiдомила про змiст рiшень Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

«СГУ», прийнятих в перiод з 09 квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року, та необхiднiсть їх 

пiдтвердження.  

ВИСТУПИЛИ: Гаманков В.I., який запропонував пiдтвердити правомочнiсть рiшень Загальних 

зборiв акцiонерiв ПрАТ «СГУ», прийнятих в перiод з 09 квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року.  

ВИРIШИЛИ: пiдтвердити правомочнiсть рiшень Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СГУ», 

прийнятих в перiод з 09 квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акцiонери, якi разом володiють 7500 (сiма тисячами 

п’ятистами) простими iменними акцiями, що в сумi становить 75 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рiшення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: iнформацiю Яцько В.В. про рiшення правлiння ПрАТ «СГУ», прийнятi в перiод з 09 

квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року, та необхiднiсть пiдтвердження їх Загальними зборами.  

ВИСТУПИЛИ: Гаманков В.I., який запропонував пiдтвердити правомочнiсть рiшень правлiння 

ПрАТ «СГУ», прийнятих в перiод з 09 квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року, та визнати їх 

такими, що прийнятi в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом ПрАТ «СГУ».  

ВИРIШИЛИ: пiдтвердити правомочнiсть рiшень правлiння ПрАТ «СГУ», прийнятих в перiод з 09 

квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року, та визнати їх такими, що прийнятi в порядку та в межах 



повноважень, передбачених Статутом ПрАТ «СГУ». 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акцiонери, якi разом володiють 7500 (сiма тисячами 

п’ятистами) простими iменними акцiями, що в сумi становить 75 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рiшення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: iнформацiю Яцько В.В. про накази i розпорядження Голови правлiння ПрАТ «СГУ», 

дiї посадових осiб ПрАТ «СГУ» за перiод з 09 квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року та виданi 

ними документи, та про необхiднiсть їх пiдтвердження Загальними зборами.  

ВИСТУПИЛИ: Гаманков В.I., який запропонував пiдтвердити правомочнiсть наказiв i розпоряджень 

Голови правлiння ПрАТ «СГУ», дiй посадових осiб ПрАТ «СГУ» та виданих ними документiв за 

перiод з 09 квiтня 2015 року по 06 квiтня 2016 року та визнати їх такими, що вiдповiдають 

повноваженням, передбаченим Статутом та посадовими iнструкцiями.  

ВИРIШИЛИ: пiдтвердити правомочнiсть наказiв i розпоряджень Голови правлiння ПрАТ «СГУ», 

дiй посадових осiб ПрАТ «СГУ» та виданих ними документiв за перiод з 09 квiтня 2015 року по 06 

квiтня 2016 року та визнати їх такими, що вiдповiдають повноваженням, передбаченим Статутом 

ПрАТ «СГУ» та посадовими iнструкцiями.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акцiонери, якi разом володiють 7500 (сiма тисячами 

п’ятистами) простими iменними акцiями, що в сумi становить 75 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рiшення прийнято. 

6. СЛУХАЛИ: iнформацiю ревiзора ПрАТ «СГУ» Гаманкова В.I., який довiв до вiдома присутнiх 

звiт та висновки про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 

ВИСТУПИЛИ: Яцько В.В. i Гусєва I.О., якi схвалили роботу ревiзора ПрАТ «СГУ» та 

запропонували визнати її задовiльною.  

ВИРIШИЛИ: визнати роботу ревiзора ПрАТ «СГУ» задовiльною, затвердити звiт та висновки 

ревiзора ПрАТ «СГУ».  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акцiонери, якi разом володiють 7500 (сiма тисячами 

п’ятистами) простими iменними акцiями, що в сумi становить 75 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рiшення прийнято. 

7. СЛУХАЛИ: iнформацiю Гусєвiй I.О., яка ознайомила присутнiх з показниками звiту про 

фiнансовi результати та рiчним балансом ПрАТ «СГУ» за 2015 рiк.  

ВИСТУПИЛИ: Яцько В.В., який запропонував затвердити звiт про фiнансовi результати та рiчний 

баланс ПрАТ «СГУ» за 2015 рiк з урахуванням висновкiв ревiзора ПрАТ «СГУ».  

ВИРIШИЛИ: затвердити звiт про фiнансовi результати та рiчний баланс ПрАТ «СГУ» за 2015 рiк з 

урахуванням висновкiв ревiзора ПрАТ «СГУ».  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акцiонери, якi разом володiють 7500 (сiма тисячами 

п’ятистами) простими iменними акцiями, що в сумi становить 75 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рiшення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: Яцько В.В., який зазначив, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 

ПрАТ «СГУ» за 2015 рiк Товариство має прибуток у сумi 5287,0 тис. грн. Яцько В.В. виступив з 

пропозицiєю направити прибуток, отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 

ПрАТ «СГУ» за 2015 рiк, на поповнення обiгових коштiв ПрАТ «СГУ».  

ВИСТУПИЛИ: Гусєва I.О. яка доповiла про прийняття Верховною Радою України у першому 

читаннi законопроекту № 1791-1 «Про страхування» в нової редакцiї який передбачає новi вимоги 

щодо розмiру статутного фонду страховика та зазначила, що необхiднiсть збiльшення статутного 

фонду Товариства може виникнути в найближчий час. Гусєва I.О. також зазначила, що вiдповiдно до 

дiючого законодавства та законопроекту збiльшення статутного фонду Страховика можливо 

виключно за рахунок грошових коштiв. Враховуючи вищевикладене, Гусєва I.О. запропонувала 

акцiонерам вiдкласти рiшення щодо розподiлу прибутку за 2015 рiк на деякий час. 

Гаманков В.I. який пiдтримав пропозицiю Гусєвiй I.О. не приймати рiшення щодо розподiлу 

прибутку Товариства за 2015 рiк даними Зборами та розглянути це питання на позачергових 

Загальних зборах Товариства. Правлiнню Товариства доручити з’ясувати питання необхiдностi 

збiльшення Статутного фонду Товариства та можливi шляхи його збiльшення та пiсля цього 

скликати позачерговi Загальнi збори Товариства для розгляду цих питань та питання розподiлу 

прибутку Товариства за 2015 рiк. 

ВИРIШИЛИ: залишити питання щодо розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк без розгляду. 

Правлiнню Товариства доручити з’ясувати необхiднiсть збiльшення Статутного фонду Товариства 

та можливi шляхи його збiльшення та пiсля цього скликати позачерговi Загальнi збори Товариства 

для розгляду цих питань та розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк не пiзнiше нiж 01 вересня 

2016р. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно (акцiонери, якi разом володiють 7500 (сiма тисячами 

п’ятистами) простими iменними акцiями, що в сумi становить 75 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

осiб, якi беруть участь у зборах), «Проти» - немає, «Утримались» - немає. Рiшення прийнято. 



 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.09.2010 734/1/10 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000086326 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1200.00 10000 12000000.00 100.00 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: 

за 2015 рiк торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках не здiйснювалась; 

Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: 

за 2015 рiк торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. 

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

протягом 2015 року пiдприємство не подавало заяв для допуску на бiржi, починаючи з яких цiннi папери будуть уключенi до лiстингу та 

торгуватись. 

Мета додаткової емiсiї: 

протягом 2015 року додаткова емiсiя не вiдбувалась. 

Спосiб розмiщення: Бездокументарна форма. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
4564 10338 0 0 4564 10338 

будівлі та споруди 3940 8794 0 0 3940 8794 

машини та обладнання 50 109 0 0 50 109 

транспортні засоби 83 1058 0 0 83 1058 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 491 377 0 0 491 377 

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 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 4564 10338 0 0 4564 10338 

Опис Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi таких 

очiкуваних строкiв корисної експлуатацiї:  

Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 20 рокiв; 

Машини та обладнання - 5 рокiв; 

Транспортнi засоби - 5 - 8 рокiв; 

Iнструменти, прилади, iнвентар - 5 рокiв; 

Iншi основнi засоби - 12 рокiв. 

Первiсна вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом на 

31.12.2016 р. складає 15329 тис. грн. 

Залишкова вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом на 

31.12.2016 р. складає 10338 тис. грн. 

За звiтний перiод нарахована амортизацiя основних засобiв - 815 тис. грн. 

Ступiнь використання основних засобiв становить 100%.  

Обмежень на використання майна емiтента не має. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

33398 29340 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
12000 12000 



Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

12000 12000 

Опис Згiдно Статтi 30 Роздiлу III Закону України "Про страхування" ( Вводиться в дiю 

Постановою ВР N 86/96-ВР вiд 07.03.96, ВВР, 1996, N 18, ст. 79 ) фактичний запас 

платоспроможностi (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням iз вартостi майна 

(загальної суми активiв) страховика суми нематерiальних активiв i загальної суми 

зобов'язань, у тому числi страхових. Страховi зобов'язання приймаються рiвними обсягам 

страхових резервiв, якi страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому цим 

Законом.  

Висновок Станом на 31.12.2016р. фактичний запас платоспроможностi (сума нетто-активiв) ПрАТ 

«СГУ» становить 33398,0 тис. грн., що перевищує нормативний запас платоспроможностi на 

29945,7 тис. грн, що свiдчить про виконання вимог ЗУ "Про страхування". 

Станом на 31.12.2016р. вартiсть чистiх активiв (нетто-активiв) є не меншою зареєстрованого 

розмiру статутного капiталу страховика, що свiдчить про виконання вимог п. 56 Лiцензiйних 

умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв) (Затверджено постановою КМУ вiд 7.12.2016р. № 913). 

3. Інформація про зобов'язання 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 

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 X 1223.0 X X 

Усього зобов'язань X 1223.0 X X 

Опис: У Товариства не має зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, 

сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами, (у тому числi похiдними), 

фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансової допомоги на зворотнiй 



основi. 

Iншi зобов'язання станом на 31.12.2016 року складають 1223 тис. грн., у т.ч.:  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1 тис. грн.;  

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 1222 тис. грн.; 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI 

ЮКРЕЙН" 

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

особи) 
23731031 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01011, м. Київ, вул. 

Гусовського, 11/11, офiс 

3 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0283 23.02.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

296 П 000296 24.09.2020 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк, 31.12.2016 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 1 0 

2 2015 1 0 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): нi Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук  X  

Інше (запишіть): нi Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): Скликання позачергових зборiв не проводилось Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0 

членів наглядової ради - акціонерів  

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Наглядова рада на Товариствi не 

створювалась 

 

Наглядова рада на Товариствi не створювалась 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
0 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 



Інші (запишіть)  Наглядова рада на Товариствi не 

створена 

Інші (запишіть)  Наглядова рада на Товариствi не 

створена 

 

Наглядова рада на Товариствi не створена 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  Наглядова рада на Товариствi не 

створена 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): Наглядова рада на Товариствi не створена  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 



Інше (запишіть)  Наглядова рада на Товариствi не 

створена 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні 

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

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 



Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду   X 

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Додаткових документiв не iснує 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 



Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Рiшення про затвердження 

аудитора приймаються 

загальними зборами акцiонерiв 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Протягом останнiх трьох рокiв 

зовнiшнiй аудитор не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 



З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  немає 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Не планує    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 



У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 05.06.2012 ; яким органом управління 

прийнятий: Загальнi збори  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Iнформацiю про прийняття Кодексу корпоративного управлiння та Кодекс 

корпоративного управлiння оприлюднено на сайтi Товариства.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Жодних фактiв недотримання принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПрАТ "СГУ" не 

встановлено. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Метою дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Страховi гарантiї України» (далi – 

Товариство) є одержання прибутку шляхом надання послуг щодо захисту майнових iнтересiв 

фiзичних осiб та юридичних осiб у разi настання певних подiй (страхових випадкiв), визначених 

договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондiв, що формується 

шляхом сплати фiзичними особами та юридичними особами страхових платежiв (страхових 

внескiв, страхових премiй) та доходiв вiд розмiщення коштiв цих фондiв.  

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику 

та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi), % Яцько Вячеслав Васильович 45.000000000000 

Гаманков Володимир Iванович 20.000000000000 Гусєва Iрина Олександрiвна 10.000000000000 

Усього 75.000000000000 Вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Протягом 2016р. 

вiдбулося вiдчуження акцiй акцiонером ПрАТ «СГУ» Крачко Валентиною Iванiвною, що володiла 

25% акцiй ПрАТ «СГУ» фiзичним особам громадянам України.  

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення виконавчим органом Товариства (правлiнням) внутрiшнiх правил, що призвело 

до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Протягом 2016 року органами державної влади до ПрАТ «СГУ» заходи впливу не застосовувались.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Вiдповiдно до «Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у 

страховика», що затвердженi Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 04.02.2014р. № 295 в Товариствi запроваджена 

система управлiння ризиками, що включає стратегiю управлiння ризиками та реалiзацiю 

управлiння ризиками. Стратегiя управлiння ризиками Приватного акцiонерного товариства 



«Страховi гарантiї України» та посадова iнструкцiя працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв, 

затверджена рiшенням правлiння Товариства вiд 12 червня 2014року (Протокол № 02/14 засiдання 

правлiння ПРАТ «СГУ»). Наказом Голови правлiння призначено працiвника, що виконує функцiю 

оцiнки ризикiв. При здiйсненнi управлiння ризиками ризики систематизованi за класифiкацiєю: - 

андеррайтинговi ризики - ринковi ризики; - ризики дефолту контрагента; - операцiйнi ризики. Для 

кожного з ризикiв розробленi та запровадженi модулi розрахунку. Стратегiя управлiння ризиками 

мiстить: - мету управлiння ризиками; - визначення основних принципiв управлiння ризиками; - 

визначення ризикiв з урахуванням класифiкацiї; - карту ризикiв; - визначення допустимих меж 

ризикiв; - опис процедур управлiння ризиками; - опис механiзму виявлення та оцiнки ризикiв; - 

опис механiзму забезпечення платоспроможностi; - опис розмежування функцiй i вiдповiдальностi 

у процесi управлiння ризиками, визначення осiб, вiдповiдальних за перегляд ефективностi 

стратегiї; - порядок взаємодiї мiж виконавчим органом ПрАТ «СГУ» та призначеним працiвником, 

що виконує функцiю оцiнки ризикiв, у процесi управлiння ризиками. ПрАТ «СГУ» забезпечує 

постiйне пiдвищення квалiфiкацiї працiвника, що виконує функцiю оцiнки ризикiв. Створена на 

ПрАТ «СГУ» Система управлiння ризиками дозволяє здiйснювати постiйний монiторинг 

визначених ризикiв, пом’якшувати та зменшувати вплив ризикiв на платоспроможнiсть ПрАТ 

«СГУ», приймати оперативнi рiшення щодо зменшення вразливостi ПрАТ «СГУ» до визначених 

ризикiв.  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

У ПрАТ «СГУ» створено службу внутрiшнього аудиту, який є органом контролю. Служба 

внутрiшнього аудиту пiдпорядкована i пiдзвiтна Правлiнню та дiє на пiдставi Положення про 

внутрiшнiй аудит. Положення про службу внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного 

товариства «Страховi гарантiї України» затверджено рiшенням правлiння Приватного 

акцiонерного товариства «Страховi гарантiї України» вiд 04 листопада 2013 року (Протокол № 

8/13 засiдання правлiння ПРАТ «СГУ»). Наказом Голови правлiння внутрiшнього аудитора 

прийнято на посаду. Основною метою дiяльностi служби внутрiшнього аудиту є: 1) надання 

керiвниковi Товариства, Правлiнню Товариства об'єктивних суджень, висновкiв i оцiнок щодо: - 

достатностi та ефективностi систем управлiння в адмiнiстративнiй, операцiйнiй i фiнансовiй 

сферах дiяльностi Товариства; - вiдповiдностi дiяльностi Товариства вимогам законодавства 

України; - вiдповiдностi здiйснюваної Товариством дiяльностi вимогам внутрiшнiх документiв 

фiнансової установи; - ефективностi процесiв делегування повноважень мiж структурними 

пiдроздiлами Товариства та розподiлу вiдповiдальностi мiж ними; - ефективностi використання 

наявних у Товариствi ресурсiв; - ефективностi використання та мiнiмiзацiї ризикiв вiд 

використання iнформацiйних систем i технологiй; - достатностi i ефективностi заходiв, 

спрямованих на зменшення ризикiв та усунення недолiкiв, виявлених державними органами, 

зовнiшнiми аудиторами або службою внутрiшнього аудиту (контролю); 2) сприяння керiвниковi 

фiнансової установи, наглядовiй радi фiнансової установи, а у разi, коли законодавством не 

вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, – вищому органу управлiння фiнансової 

установи в полiпшеннi якостi системи управлiння фiнансової установи, а також в ефективному 

виконаннi покладених на них обов'язкiв, шляхом надання консультацiй та рекомендацiй. Служба 

внутрiшнього аудиту на Товариствi функцiонує належним чином. ПрАТ «СГУ» забезпечує 

пiдвищення квалiфiкацiї внутрiшнього аудитора. За результатами перевiрок поточної фiнансової 

дiяльностi службою внутрiшнього аудиту порушень у дотриманнi законiв, нормативно-правових 

актiв України та рiшень органiв управлiння ПрАТ «СГУ» не було.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi ПрАТ 

«СГУ» розмiр, не вiдбувались. 



8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Операцiї купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує в статутi ПрАТ «СГУ» розмiр, протягом 

року не вiдбувались. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Протягом року управлiнському персоналу нараховувалась та виплачувалась заробiтна плата 

вiдповiдно до встановленої системи оплати працi.  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Аудиторський висновок написаний згiдно з вимогами органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг.  

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Зовнiшнiм аудитором ПрАТ «СГУ» є аудиторська фiрма ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН", ЄДРПОУ 

23731031 Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв Аудиторської палати 

України № 0283 вiд 23.02.2001р. Мiсцезнаходження: м. Київ 01011, Україна, вул. 

Гусовського11/11, офiс 3, тел./факс +38 (044) 569 15 65, www.hlb.com.ua  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi зовнiшнього аудитора - 15 рокiв;  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Аудиторськi послуги фiнансовiй установi надавалися протягом чотирьох рокiв;  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Перевiрка вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку та податкового облiку вимогам чинного 

законодавства України  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Конфлiкти з зовнiшнiм аудитором вiдсутнi.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

З 2009 р. -2012р. - Аудиторська фiрма ТОВ "Консалтiнг Лтд». З 2013р. – ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI 

ЮКРЕЙН».  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - вiдсутнi.  



Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Захист прав споживачiв виконується згiдно законодавства України. Скарги вiдсутнi.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

Голова правлiння Яцько Вячеслав Васильович.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Скарги вiдсутнi.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг вiдсутнi.  

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страховi 

гарантiї України" 
за ЄДРПОУ 33832772 

Територія  за КОАТУУ 8038600000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
14  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса вулиця Львiвська, буд. 22, м. Київ, 03115  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 252 252 0 

первісна вартість 1001 389 387 0 

накопичена амортизація 1002 137 135 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 4564 10388 0 

первісна вартість 1011 7080 15329 0 

знос 1012 2516 4991 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 22 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 4816 10612 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 5 23 0 

Виробничі запаси 1101 5 23 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 232 89 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

35 

 

43 

 

0 

з бюджетом 1135 6 48 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 45 0 

з нарахованих доходів 1140 167 153 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 72 31 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 27 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 33749 41707 0 

Готівка 1166 2 1 0 

Рахунки в банках 1167 33747 41706 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 6200 4384 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 4 5 0 

резервах незароблених премій 1183 6196 4379 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 40493 46478 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 45309 57090 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12000 12000 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 5053 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 3000 3000 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14592 13597 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 29592 33650 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 1109 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 12319 20729 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 845 13663 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 11474 7066 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 12319 21838 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 6 1 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 1760 0 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 1760 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 1370 1222 0 

Поточні забезпечення 1660 262 379 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 3398 1602 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 45309 57090 0 

 

Примітки Додаткової iнформацiї немає 

Керівник Яцько Вячеслав Васильович 

Головний бухгалтер Боброва Тетяна Федорiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страховi 

гарантiї України" 
за ЄДРПОУ 33832772 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 12041 9891 

Чисті зароблені страхові премії 2010 12041 9891 

Премії підписані, валова сума 2011 28908 27485 

Премії, передані у перестрахування 2012 19458 13330 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -4407 8402 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -1816 4138 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 175 ) ( 130 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

11866 

 

9761 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -12817 -259 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -12817 -258 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 -1 

Інші операційні доходи 2120 2476 6600 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 3858 ) ( 2987 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1056 ) ( 2378 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 436 ) ( 526 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

10211 

 збиток 2195 ( 3825 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 3345 2304 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 4299 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

8216 

 збиток 2295 ( 480 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 845 2929 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

5287 

 збиток 2355 ( 1325 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 5383 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 5383 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 5383 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4058 5287 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 311 222 

Витрати на оплату праці 2505 1627 1109 

Відрахування на соціальні заходи 2510 354 395 



Амортизація 2515 845 438 

Інші операційні витрати 2520 970 797 

Разом 2550 4107 2961 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Додаткової iнформацiї немає 

Керівник Яцько Вячеслав Васильович 

Головний бухгалтер Боброва Тетяна Федорiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страховi 

гарантiї України" 
за ЄДРПОУ 33832772 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

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 2 

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 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 137 137 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 28971 27571 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 693 257 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1059 ) 

 

( 765 ) 

Праці 3105 ( 1371 ) ( 920 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 333 ) ( 450 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3014 ) ( 2467 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2672 ) ( 2075 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 342 ) ( 392 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 43 ) ( 35 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 20612 ) ( 15817 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 534 ) ( 731 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2835 6782 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 3359 2275 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 2120 ) 

необоротних активів 3260 ( 127 ) ( 541 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3232 -386 

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 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 1403 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -1403 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6067 4993 

Залишок коштів на початок року 3405 33749 21791 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1891 6965 

Залишок коштів на кінець року 3415 41707 33749 

 

Примітки Додаткової iнформацiї немає 

Керівник Яцько Вячеслав Васильович 

Головний бухгалтер Боброва Тетяна Федорiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страховi 

гарантiї України" 
за ЄДРПОУ 33832772 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження 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 X 0 X 

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 негрошових 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 X 0 X 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 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 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 

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 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

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 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 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 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки Пiдприємство заповнює форму звiту за прямим методом 

Керівник Яцько Вячеслав Васильович 



Головний бухгалтер Боброва Тетяна Федорiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страховi гарантiї України" за ЄДРПОУ 33832772 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 12000 0 0 3000 14592 0 0 29592 

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 12000 0 0 3000 14592 0 0 29592 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -1325 0 0 -1325 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 5053 0 0 330 0 0 5383 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 5053 0 0 330 0 0 5383 

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 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 5053 0 0 -995 0 0 4058 

Залишок на 

кінець року 
4300 12000 5053 0 3000 13597 0 0 33650 

 

Примітки Додаткової iнформацiї немає 

Керівник Яцько Вячеслав Васильович 

Головний бухгалтер Боброва Тетяна Федорiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ 

до рiчної фiнансової звiтностi складенi вiдповiдно до МСФЗ 

Приватного акцiонерного товариства «Страховi гарантiї України» 

станом на 31 грудня 2016 року 

Загальна iнформацiя про дiяльнiсть компанiї  

Приватне акцiонерне товариство «Страховi гарантiї України», скорочена назва ПрАТ «СГУ» 

(надалi – Товариство), було зареєстровано 16.11.2005 року вiдповiдно до чинного законодавства 

України. Загальними зборами акцiонерiв вiд 26 квiтня 2011 року протокол № 11 прийнято рiшення 

про змiну типу Товариства у зв’язку з приведенням установчих документiв у вiдповiднiсть до 

Закону України «Про акцiонернi товариства» iз Закритого акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «Страховi гарантiї України» на Приватне акцiонерне товариство «Страховi гарантiї 

України». Нова редакцiя Cтатуту зареєстрована Печерською районною в м. Києвi адмiнiстрацiєю 

23.06.2011 року № 1070105001503649. 

Товариство внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв 

та громадських формувань за номером 33832772.  

Юридична та фактична адреса Товариства: Україна, 03115, м. Київ, вул. Львiвська, 22. 

Органiзацiйно-правова форма компанiї - приватне акцiонерне товариство.  

Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 14 чоловiк.  

 

Дата звiтностi - кiнець дня 31 грудня 2016 року за перiод, що почався 01 сiчня 2016 року i 

закiнчився 31 грудня 2016 року.  

Валюта звiтностi - гривня, з одиницею вимiру тисяч гривень. 

ПрАТ «СГУ» не має iноземних iнвестицiй. 

Акцiонерами Товариства є фiзичнi особи, зареєстрованi на територiї України.  

Послуги по обслуговуванню випуску цiнних паперiв надає Публiчне акцiонерне товариство 

«Нацiональний депозитарiй України». 

Власниками iстотної участi ПрАТ «СГУ» є: 

- Яцько В.В. - 45,000000% 

- Гаманков В.I. - 20,000000% 

- Гусєва I.О. - 10,000000%. 

Предметом дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Страховi гарантiї України» є 

страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням 

страхових резервiв та їх управлiнням.  

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг щодо захисту 

майнових iнтересiв фiзичних та юридичних осiб у разi настання певних подiй (страхових 

випадкiв), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових 

фондiв, що формуються шляхом сплати фiзичними та юридичними особами страхових платежiв 

(страхових внескiв, страхових премiй) та доходiв вiд розмiщення коштiв цих фондiв. 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть згiдно вимог чинного законодавства на пiдставi лiцензiй, 

виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг. ПрАТ «СГУ» має лiцензiї 

на здiйснення 15 видiв страхової дiяльностi, в тому числi 4 обов’язкового страхування та 11 

добровiльного страхування. 

Обов’язкове страхування: 

- страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

- авiацiйне страхування цивiльної авiацiї; 

- 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). 

Добровiльне страхування: 

- страхування вiд нещасних випадкiв; 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров’я); 

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

- страхування повiтряного транспорту; 

- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; 

- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту  

(морського внутрiшнього та iнших видiв транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

- страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника); 

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами ( крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного, повiтряного, водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника); 

- страхування фiнансових ризикiв; 

- страхування медичних витрат.  

У звiтному перiодi страхова дiяльнiсть здiйснювалась у вiдповiдностi до одержаних лiцензiй. 

Ресурси вкладались в депозитнi операцiї з банками, рейтинги яких вiдповiдають чинному 

законодавству, забезпечуючи при цьому створення необхiдних страхових резервiв. 

Основнi показники дiяльностi Товариства 

(тис. грн.) 

Показники  

 

2016р. 2015р. 

Страховi премiї 28908 27485 

Премiї, переданi в перестрахування 19458 13330 

Виплати страхових вiдшкодувань 382 337 

Чистий прибуток/збиток (1325) 5287 

Власний капiтал 33650 29592 

Валюта балансу 57090 45309 

 

Корпоративне управлiння 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в iнтересах акцiонерiв, враховуючи iнтереси 

страхувальникiв. У своїй дiяльностi Товариство керується Конституцiєю України, Цивiльним 

кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про страхування», «Про 

акцiонернi товариства», iншими чинними законодавчими актами України, Статутом, 

затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«Страховi гарантiї України» протокол № 11 вiд 26 квiтня 2011 року, Кодексом корпоративного 

управлiння Приватного акцiонерного товариства «Страховi гарантiї України», затвердженим 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страховi гарантiї 

України» протокол № 12/1 вiд 05 червня 2012 року. 

Органи управлiння i контролю Товариства  

Органами управлiння Товариства є: 

- вищий орган Товариства – загальнi збори акцiонерiв Товариства (Загальнi збори) 

- виконавчий орган Товариства - Правлiння 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 

обирають ревiзiйну комiсiю (ревiзора). 

Загальнi збори Товариства: 

Вищим органом Товариства є загальнi збори. Товариство зобов’язане щороку скликати загальнi 

збори (рiчнi загальнi збори). Рiчнi загальнi збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня року 

наступного за звiтним. Загальнi збори вирiшують будь-якi питання дiяльностi Товариства. У 

загальних зборах Товариства беруть особи включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на 



таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальнi 

збори, можуть бути присутнiми також представник аудитора Товариства та посадовi особи 

Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства.  

Продовження тексту приміток 

Правлiння: 

Правлiння Товариства є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам, органiзовує виконання їхнiх рiшень. 

Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Голова 

та члени правлiння обираються загальними зборами. Правлiння обирається у складi не менше двох 

осiб. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень 

правлiння, у тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi 

Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства. Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням 

загальних зборiв. 

Органами контролю Товариства є: 

- ревiзор 

- внутрiшнiй аудит. 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 

обирають ревiзора. Строк повноважень ревiзора встановлюється на перiод до дати проведення 

чергових рiчних загальних зборiв, але не бiльш нiж на 5 рокiв. За пiдсумками перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя: 

- про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

З метою контролю та корпоративного управлiння, для забезпечення надiйностi та ефективностi 

системи внутрiшнього контролю в Товариствi створено службу внутрiшнього аудиту, а саме 

посада внутрiшнього аудитора. Внутрiшнiй аудитор пiдпорядковується i пiдзвiтна Правлiнню та 

дiє на пiдставi Положення про внутрiшнiй аудит. Положення про службу внутрiшнього аудиту 

Приватного акцiонерного товариства «Страховi гарантiї України» затверджено рiшенням 

правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страховi гарантiї України» вiд 04 листопада 2013 

року, протокол № 8/13. 

Дiяльнiсть внутрiшнього аудитора направлена на перевiрку й оцiнку адекватностi та ефективностi 

системи внутрiшнього контролю та якостi виконання призначених обов’язкiв спiвробiтниками 

Товариства, надання незалежної оцiнки системи внутрiшнього контролю, встановленого в 

компанiї, контролю за ризиками, зменшення ризикiв у проведеннi операцiй, пов’язаних з 

рацiональним та ефективним використанням ресурсiв Товариства. 

Пiд час перевiрок увага зосереджувалася на: 

- ефективностi використання наявних у Товариствi ресурсiв; 

- ефективностi використання та мiнiмiзацiї ризикiв вiд використання iнформацiйних систем i 

технологiй; 

- вивченнi фiнансової та операцiйної iнформацiї, дослiдженнi економiчностi та ефективностi 

операцiй з метою оцiнки внутрiшнього контролю; 

- достатностi i ефективностi заходiв, спрямованих на зменшення ризикiв та усунення недолiкiв, 

виявлених державними органами, зовнiшнiми аудиторами або службою внутрiшнього аудиту 

(контролю). 

За результатами перевiрок поточної фiнансової дiяльностi службою внутрiшнього аудиту 

порушень у дотриманнi законiв, нормативно-правових актiв України та рiшень органiв управлiння 

Товариства не було. 

Економiчне середовище та полiтична ситуацiя в Українi 

Полiтико-економiчна ситуацiя в Українi суттєво погiршилася з 2014 року. Внаслiдок полiтичних i 



соцiальних заворушень, що почалися в листопадi 2013 року, у березнi 2014 року через низку подiй 

у Криму вiдбулося приєднання Республiки Крим до складу Росiйської Федерацiї, яке не було 

визнане Україною та багатьма iншими державами. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення 

вiдносин мiж Україною та Росiйською Федерацiєю. Слiдом за нестабiльнiстю у Криму регiональне 

протистояння поширилося на схiднi регiони України, головним чином на Донецьку та Луганську 

областi. У травнi 2014 року протести у цих областях переросли у вiйськовi зiткнення та збройний 

конфлiкт мiж прибiчниками самопроголошених республiк у Донецькiй та Луганськiй областях та 

українськими силами, якi тривають на дату цiєї фiнансової звiтностi. У результатi цього конфлiкту 

частина Донецької та Луганської областей залишаються пiд контролем самопроголошених 

республiк, i українська влада наразi немає можливостей повнiстю забезпечити виконання законiв 

України на цiй територiї. 

Полiтичнi та соцiальнi заворушення разом з вiйськовим конфлiктом у Донецькiй та Луганськiй 

областях поглибили iснуючу в країнi економiчну кризу та спричинили падiння внутрiшнього 

продукту й обсягiв зовнiшньої торгiвлi, погiршення стану державних фiнансiв, значну девальвацiю 

нацiональної валюти, падiння реальних доходiв населення. Внаслiдок девальвацiї нацiональної 

валюти, Нацiональний банк України ввiв ряд адмiнiстративних обмежень на операцiї з обмiну 

валюти, якi зокрема, включали обмеження на придбання iноземної валюти фiзичними та 

юридичними особами, вимоги про обов’язковий продаж 65% валютної виручки. Цi подiї мали 

негативний вплив на українськi компанiї, значно обмеживши їх можливостi щодо отримання 

фiнансування на мiжнародних ринках.  

Остаточний результат полiтичної та економiчної кризи в Українi та її поточнi наслiдки складно 

передбачити, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та 

бiзнес Товариства.  

Основа складання фiнансової звiтностi 

Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства  

України, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, Облiкової полiтики.  

В своїй облiковiй полiтицi Товариство керується принципами автономностi, обачностi, 

безперервностi, достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, 

послiдовностi, нарахування i вiдповiдностi доходiв i витрат, перiодичностi, iсторичної (фактичної) 

собiвартостi та єдиного грошового вимiрника.  

Облiкова полiтика Товариства – це сукупнiсть визначених в межах законодавства України 

принципiв, методiв та процедур, що використовується Товариством при складаннi та поданнi 

фiнансової звiтностi. 

Вимоги облiкової полiтики Товариства визначенi таким чином, щоб досягалась основна мета 

облiку операцiй та складання фiнансової звiтностi Товариства – повне та коректне охоплення 

операцiй облiком, своєчасне виявлення та реєстрацiя проведених операцiй, якiсне накопичення, 

узагальнення i зберiгання даних про проведенi операцiї з метою наявностi в будь-який момент 

адекватної фiнансової iнформацiї про стан Товариства, для прийняття рiшень та застосування 

зацiкавленими користувачами. 

Облiкова полiтика є незмiнною протягом року, на який вона затверджується, за виключенням 

випадкiв внесення змiн до Статуту Товариства, змiн у законодавствi України та нормативно-

правових актах, що регламентують ведення облiку в Українi, змiн облiкової полiтики, якi 

забезпечать достовiрне вiдображення подiй та операцiй в фiнансовiй звiтностi Товариства, а також 

iнших змiн, якi є суттєвими для Товариства. 

Облiкова полiтика Товариства застосовується до всiх операцiй Товариства. До операцiй, не 

згаданих прямо в облiковiй полiтицi, застосовуються принципи облiку чиннi для подiбних 

операцiй. 

Основнi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених 

звiтних перiодiв. 

Використання припущень та оцiнок 

На складання фiнансової звiтностi та на фiнансовi результати Товариства впливають облiкова 

полiтика, припущення, оцiнки та судження управлiнського персоналу, якi необхiдно формувати i 



застосовувати в ходi складання фiнансової звiтностi. 

Всi оцiнки та припущення, якi вимагаються згiдно з МСФЗ, являють собою найбiльш оптимальнi 

оцiнки, здiйсненi згiдно з застосовними стандартами. Оцiнки та судження визначаються постiйно, 

ґрунтуються на минулому досвiдi та iнших чинниках, включаючи очiкування стосовно майбутнiх 

подiй, i вважаються доцiльними в умовах, що склалися.  

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ Товариство здiйснює оцiнку активiв, 

зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.  

Оцiнювання (оцiнка) – це процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися i 

вiдображатися елементи фiнансових звiтiв в балансi та в звiтi про фiнансовi результати. Це 

передбачає вибiр певної бази (основи) оцiнки. У фiнансових звiтах Товариство використовує 

кiлька рiзних основ оцiнки з рiзним ступенем та в рiзних комбiнацiях. Вони включають:  

a) первiсну (iсторичну) вартiсть;  

б) справедливу вартiсть. 

При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених 

за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання.  

Iсторична вартiсть залишається незмiнною до моменту її зникнення або продажу вiдповiдних 

активiв. Активи та зобов’язання в iноземнiй валютi переоцiнюються на кожну звiтну дату за 

дiючим офiцiйним курсом гривнi, якщо вони вiдносяться до монетарних, та облiковуються за 

курсом виникнення без подальшої переоцiнки, якщо вони вiдносяться до немонетарних статей 

балансу.  

При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку 

необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов’язання – за тiєю 

сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства: 

Товариство складає фiнансову звiтнiсть згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

(МСФЗ). 

Товариство застосовує МСФЗ для фiнансової звiтностi згiдно норм ст. 12-1 Закону України «Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» N 996-XIV вiд 16 липня 1999 року (зi 

змiнами та доповненнями). 

Для складання фiнансової звiтностi застосовуються мiжнароднi стандарти, якi офiцiйно 

оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.  

Метою фiнансової звiтностi Товариства є надання фiнансової iнформацiї, яка є корисною для 

нинiшнiх та потенцiйних користувачiв.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається на основi припущення, що Товариство є безперервно 

дiючим i залишатиметься дiючим в досяжному майбутньому.  

Якiснi характеристики корисної фiнансової iнформацiї визначають типи iнформацiї, що, 

найiмовiрнiше, є найбiльш корисними для нинiшнiх та потенцiйних користувачiв для прийняття 

рiшень на основi iнформацiї, що надана у фiнансової звiтностi.  

Основоположнi якiснi характеристики фiнансової звiтностi 

Доречнiсть. Доречна фiнансова iнформацiя може спричинити вiдмiнностi у рiшеннях, якi 

приймають користувачi. Фiнансова iнформацiя може спричинити вiдмiнностi у рiшеннях, якщо 

вона має передбачувальну цiннiсть, пiдтверджувальну цiннiсть або i те, i те.  

Суттєвiсть. Iнформацiя є суттєвою, якщо її вiдсутнiсть або неправильне подання може вплинути 

на рiшення, якi приймають користувачi на основi фiнансової iнформацiї про конкретний суб’єкт 

господарювання, що звiтує.  

Правдиве подання. Фiнансовi звiти подають економiчнi явища у словах та числах. Щоб бути 

корисною, фiнансова iнформацiя повинна не лише подавати вiдповiднi явища, – вона повинна 

також правдиво подавати явища, якi вона призначена подавати. Щоб бути досконало правдивим 

поданням, опис повинен мати три характеристики. Вiн має бути повним, нейтральним та вiльним 

вiд помилок.  

Посилювальнi якiснi характеристики  

Зiставнiсть. Дає змогу користувачам iдентифiкувати та зрозумiти подiбностi статей та вiдмiнностi 

мiж ними. 



Можливiсть перевiрки. Можливiсть перевiрки допомагає запевнити користувачiв у тому, що 

iнформацiя правдиво подає економiчнi явища, якi вона призначена подавати.  

Своєчаснiсть. Означає можливiсть для осiб, якi приймають рiшення, мати iнформацiю вчасно, так 

щоб ця iнформацiя могла вплинути на їхнi рiшення.  

Зрозумiлiсть. Класифiкацiя, охарактеризування та подання iнформацiї ясно i стисло робить її 

зрозумiлою. 

Фiнансова звiтнiсть є структурним вiдображенням фiнансового стану та фiнансових результатiв 

дiяльностi Товариства. Метою фiнансової звiтностi є надання iнформацiї про фiнансовий стан, 

фiнансовi результати та грошовi потоки Товариства,яка є корисною для широкого кола 

користувачiв для прийняття ними економiчних рiшень. Фiнансова звiтнiсть також демонструє 

результати того, як управлiнський персонал розпоряджається ввiреними йому ресурсами. 

Елементами, що безпосередньо пов’язанi з визначенням фiнансового стану в фiнансовiй звiтностi 

є: 

- активи; 

- зобов’язання; 

- власний капiтал; 

- дохiд та витрати, у тому числi прибутки та збитки; 

- внески та виплати власникам, якi дiють згiдно з їхнiми повноваженнями власникiв; 

- грошовi потоки. 

Активи, зобов’язання та власний капiтал – це елементи, якi безпосередньо пов’язанi з оцiнкою 

фiнансового стану. Вони визначаються так:  

a) актив – це ресурс, контрольований Товариством в результатi минулих подiй, вiд якого очiкують 

надходження майбутнiх економiчних вигiд;  

б) зобов’язання – теперiшня заборгованiсть Товариства, яка виникає внаслiдок минулих подiй i 

погашення якої, за очiкуванням, спричинить вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi майбутнi 

економiчнi вигоди;  

в) власний капiтал – це залишкова частка в активах Товариства пiсля вирахування всiх його 

зобов’язань.  

Оцiнюючи, чи вiдповiдає стаття визначенню активу, зобов’язання або власного капiталу, 

Товариство звертає увагу на сутнiсть та економiчну реальнiсть, а не лише на їхню юридичну 

форму. 

Всi активи, якi перебувають у власностi Товариства контрольованi й достовiрно оцiненi на пiдставi 

первiсної вартостi, зазначеної в первинних документах на момент їхнього визнання. 

Елементами, якi безпосередньо пов’язанi з оцiнкою дiяльностi в звiтi про фiнансовi результати є 

доходи та витрати.  

a) дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження 

чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є 

збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.  

б) витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення власного 

капiталу, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.  

Визначення доходу та витрат iдентифiкують їхнi основнi риси, але не ведуть до встановлення 

критерiїв, яким вони повиннi вiдповiдати перед визнанням їх у звiтi про фiнансовi результати.  

Майбутня економiчна вигода, втiлена в активi, є потенцiалом, який може сприяти надходженню 

(прямо або непрямо) грошових коштiв i їх еквiвалентiв до Товариства. Потенцiал може бути 

продуктивним, тобто частиною операцiйної дiяльностi суб’єкта господарювання. Вiн може 

набирати також форми конвертованостi у грошовi кошти або їх еквiваленти, або спроможностi 

зменшувати вiдтiк грошових коштiв, наприклад, коли альтернативний процес зменшує операцiйнi 

витрати.  

Стаття, яка вiдповiдає визначенню елемента, визнається у фiнансової звiтностi Товариства, якщо:  

a) є ймовiрнiсть надходження або вибуття будь-якої майбутньої економiчної вигоди, пов’язаної зi 

статтею;  

б) стаття має собiвартiсть або вартiсть, яку можна достовiрно визначити. 



Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Повний комплект фiнансової звiтностi формується вiдповiдно до МСБО 1 «Подання фiнансової 

звiтностi» та включає :  

- звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду; 

- звiт про сукупнi доходи за перiод; 

- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за перiод; 

- звiт про змiни у власному капiталi за перiод; 

- примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. 

Продовження тексту приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi 

Примiтки до фiнансової звiтностi – це додаткова iнформацiя для розкриття та уточнення суми, сутi 

та класифiкацiї операцiї, до якої вони належать. Товариство зазначає в дужках тi показники 

звiтностi, якi для визначення пiдсумкiв беруться зi знаком «мiнус». 

1. Звiт про фiнансовий стан 

У Звiтi про фiнансовий стан вiдображаються активи, зобов’язання та власний капiтал Товариства. 

Звiт вiдображає склад i структуру майна Товариства, лiквiднiсть Товариства, наявнiсть власного 

капiталу, змiну дебiторської та кредиторської заборгованостi. Статтi звiту розмiщенi в порядку 

зменшення лiквiдностi. 

У Звiтi вiдомостi викладенi у розрiзi активiв та зобов’язань.  

Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов’язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю, за 

винятком нерухомостi та транспортних засобiв, що вiдображаються по переоцiненiй 

(справедливiй) вартостi . 

У Звiтi здiйснено розмежування активiв та зобов’язань на поточнi (оборотнi) та непоточнi 

(необоротнi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». До поточних активiв та 

зобов’язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв 

вiд дати балансу, всi iншi активи визнанi необоротними.  

1.1 Непоточнi (необоротнi) активи 

1.1.1 Основнi засоби 

Щодо усiх груп основних засобiв Товариство дотримується єдиної полiтики визначення 

балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї. 

Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на 

транспортування та iншi витрати на придбання. Товариство не визнає в балансовiй вартостi 

основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Цi витрати визнаються 

витратами поточного перiоду. Первiсна оцiнка основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 

«Основнi засоби». 

Нерухомiсть та транспортнi засоби Товариства пiдлягають переоцiнцi на регулярнiй основi. 

Перiодичнiсть переоцiнки залежить вiд змiн справедливої вартостi нерухомостi та транспорту. 

Збiльшення в результатi переоцiнки вартостi нерухомостi та транспорту вiдображаються в складi 

капiтала в дооцiнках. 

 

У зв’язку з вiдхилення залишкової вартостi об'єкта основних засобiв вiд його справедливої 

(ринкової) вартостi керiвництво Товариства прийняло рiшення про переоцiнку об'єктiв основних 

засобiв (примiщення та транспортних засобiв) на 30.06.2016 р. 

Необхiднiсть проведення переоцiнки основних засобiв передбачена Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. Згiдно з твердженням МСФЗ №16 "Основнi засоби", пiсля початкового 

визнання в якостi активу об'єкт основних засобiв повинен враховуватися за переоцiненою 

вартiстю, який є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням амортизацiї. 

Зростання цiн призводить до того, що органiзацiям необхiдно уточнювати оцiнку наявних у них 

активiв з тим, щоб привести їх вартiсть у вiдповiднiсть з дiючими ринковими цiнами. Переоцiнка 

основних фондiв в певнiй мiрi дозволяє отримати бiльш достовiрну iнформацiю про значення 

свого майна у вартiсному вимiрi. Для Товариства це вкрай важливо, щоб об'єктивно оцiнити свiй 

власний капiтал i виробничий потенцiал, забезпечити гарантiї в економiчних вiдносинах зi своїми 



партнерами, банками, i т.д.  

Своєчасна переоцiнка основних засобiв Товариства є вкрай важливою процедурою. Завдяки 

переоцiнцi можливо встановити дiйсну вартiсть основних активiв компанiї на поточний момент. 

Незалежна оцiнка, проведена професiйними експертами - оцiнювачами, є одним iз найбiльш 

достовiрних способiв визначення справедливої вартостi об'єкта основних засобiв. Оцiнювач 

визначає справедливу вартiсть основного засобу на пiдставi розроблених методик та видає 

пiдтверджуючий документ - висновок про вартiсть об'єкта оцiнки.У результатi проведення 

дооцiнки ОЗ акцiонери Товариства та iншi користувачi фiнансової звiтностi одержують адекватну 

iнформацiю про стан активiв. 

Вартiсть об’єкту нерухомого майна, яка була визначена для цiлей бухгалтерського облiку на 

основi застосування методологiї порiвняльного , а також з урахуванням розрахункiв на основi 

витратного i дохiдного пiдходiв, згiдно звiту про оцiнку ринкової вартостi нежилих примiщень по 

результатам переоцiнки була дооцiнена на 6 976,6 тис. грн. та, вiдповiдно, сума накопиченого 

зносу - на 1 659,8 тис. грн. 

Загальна ринкова вартiсть групи колiсних транспортних засобiв у складi трьох легкових 

автомобiлiв iмпортного виробництва, яка була визначена Оцiнювачем на основi застосування 

методологiї порiвняльного пiдходу для цiлей бухгалтерського облiку, а саме переоцiнки 

необоротних активiв, в т.ч. складових Об’єкту оцiнки, згiдно звiту про оцiнку ринкової вартостi 

групи колiсних транспортних засобiв складає 1 175, 7 тис.грн.  

При проведеннi переоцiнки об'єкта основних засобiв змiнюються в однакових пропорцiях первiсна 

вартiсть об'єкта та сума накопиченого зносу, крiм випадку, коли залишкова вартiсть об'єкта, що 

переоцiнюється, дорiвнює нулю. 

Сума дооцiнки залишкової вартостi нерухомостi та транспортних засобiв включається в склад 

капiталу в дооцiнках в звiтi про фiнансовий стан та вiдображається в iншому сукупному доходi в 

звiтi про сукупний дохiд в сумi 6 492,00 тис.грн. Товариство прийняло рiшення про щоквартальне 

списання дооцiнок на нерозподiлений прибуток пропорцiйно нарахованiй амортизацiї i на 

31.12.2016 року сума капiталу в дооцiнках по основним засобам зменшилась на 330,0 тис. грн. та 

становить на 31.12.2016 року суму 6 162,00 тис.грн.  

Товариство не здiйснювало переоцiнку iнших основних засобiв, оскiльки вартiсть проведення 

такої переоцiнки суттєво перевищує вигоди користувача. Основнi засоби з нульовою залишковою 

вартiстю значаться в облiку до тих пiр, поки iснує можливiсть отримувати економiчнi вигоди вiд 

їх використання.  

Для нарахування амортизацiї Товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування 

амортизацiї основних засобiв, дозволений МСБО 16 вiдповiдно термiну використання.  

Строк корисного використання основних засобiв встановлюється Товариством в залежностi вiд 

очiкуваного перiоду часу, протягом якого основнi засоби будуть використовуватися. 

Товариство в 2016 роцi застосовувало наступнi строки корисного використання основних засобiв 

за такими групами: 

- будинки, споруди, передавальнi пристрої - 20 рокiв 

- машини та обладнання - 5 рокiв  

- комп’ютерна технiка - 5 рокiв 

- транспортнi засоби - 5-8 рокiв 

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4-5 рокiв 

- iншi основнi засоби - 12 рокiв 

Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсячно. Нарахування амортизацiї починається з 

дати, коли об’єкт готовий до використання. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється 

до 0 гривень.  

Рух основних засобiв наведено в таблицi  

(тис.грн.) 

Споруди Машини  

та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, 

прилади iнвентар  

(меблi) Iншi основнi засоби Разом 



Первiсна вартiсть  

на 01.01.2015р. 5006,2 184,3 1264,7 75,1 8,2 6538,5 

Амортизацiя на  

01.01.2015р. (815,6) (133,6) (1052,6) (70,7) (6,2) (2078,7) 

Придбання 11,5 529,9 541,1 

Вибуття  

Амортизацiя за рiк (250,3) (11,9) (129,4) (45,4) (0,6) (437,6) 

Амортизацiя по вибулим ОЗ  

Залишкова вартiсть 

на 31.12.2015р. 3940,3 50,3 82,7 488,9 1,4 4563,6 

у т.ч. переданi в 

оперативну оренду 82,7  

 

Первiсна вартiсть 

на 01.01.2016р. 5006,2 195,8 1264,7 605,0 8,2 7079,9 

Амортизацiя на  

01.01.2016р. (1065,9) (145,5) (1182,0) (116,1) (6,8) (2516,3) 

Дооцiнка 6976,6 1175,7 8152,3 

Придбання 81,6 45,0 126,6 

Вибуття (30,4) (30,4) 

Амортизацiя  

дооцiнена (1659,8) (1659,8) 

Амортизацiя  

за рiк (462,8) (23,4) (200,5) (157,6) (0,6) (844,9) 

Амортизацiя  

по вибулим ОЗ 30,4 30,4 

Залишкова вартiсть 

на 31.12.2016 р. 8794,3 108,5 1057,9 376,3 0,8 10337,8 

у т.ч. переданi в 

оперативну оренду  

 

За станом на 31.12.2016 року активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до 

МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть», вiдсутнi. 

У звiтному роцi Товариством здiйснювались операцiї з надання основних засобiв в оперативний 

лiзинг. Об’єктами оперативного лiзингу був автомобiльний транспорт. На 31.12.2016 року договiр 

оренди припинив дiю. 

Товариство не має iнвестицiйної нерухомостi, вiдсутнi контрактнi зобов’язання на придбання 

основних засобiв. 

1.1.2 Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи зараховуються Товариством на баланс за первiсною вартiстю, яка 

складається з фактичних витрат на придбання та витрат, пов’язаних з доведенням їх до стану 

придатного для використання. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам 

МСБО 38 «Нематерiальнi активи». 

При нарахуваннi амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод вiдповiдно термiну 

використання. Строк корисного використання нематерiальних активiв визначається Товариством 

самостiйно 

Товариство в 2016 роцi застосовувало наступнi строки корисного використання нематерiльних 

активiв за такими групами: 

- програмне забезпечення - 2 роки;  

- iншi нематерiальнi активи - 2-10 рокiв; 

- лiцензiї - безстроковi. 

Товариство визнає лiцензiї на проведення страхової дiяльностi активом. Пiд час визнання активу 

Товариство не визначила обмеження строку, протягом якого очiкується збiльшення грошових 



коштiв вiд використання таких активiв та не нараховувало амортизацiю, що вiдповiдає вимогам 

МСБО 38 «Нематерiальнi активи».  

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно. Лiквiдацiйна вартiсть 

нематерiальних активiв прирiвнюється до 0 гривень. Нематерiальнi активи з нульовою 

залишковою вартiстю значаться в облiку до тих пiр, поки iснує можливiсть отримувати економiчнi 

вигоди вiд їх використання. Вiдсутнi контрактнi зобов’язання на придбання нематерiальних 

активiв. 

Рух нематерiальних активiв наведено в таблицi  

(тис.грн.) 

 

 

Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи Лiцензiї Разом 

Первiсна вартiсть  

на 01.01.2015р. 132,5 4,9 252,0 389,4 

Амортизацiя на  

01.01.2015р. (131,6) (4,4) (136,0) 

Придбання  

Вибуття  

Амортизацiя за рiк (0,9) (0,3) (1,2) 

Залишкова вартiсть 

на 31.12.2015 р. 0,0 0,2 252,0 252,2 

Первiсна вартiсть  

на 01.01.2016р. 132,5 4,9 252,0 389,4 

Амортизацiя  

на 01.01.2016р. (132,5) (4,7) (137,2) 

Придбання  

Вибуття (2,1) (2,1) 

Амортизацiя за рiк (0,2) (0,2) 

Амортизацiя по вибулим НА 2,1 2,1 

Залишкова вартiсть 

на 31.12.2016 р. 0,0 0,0 252,0 252,0 

1.1.3 Iнвестицiї 

Н Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються як iншi фiнансовi iнвестицiї, на 

31.12.2016 рiк за справедливою вартiстю складають 0,0 тис. грн. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї на 31.12.2015 року складали 26,7 тис. грн., а саме простий вексель зi 

строком погашення 15.11.2016 року. Вартiсть векселя була списана як безнадiйна заборгованiсть у 

зв’язку з лiквiдацiєю пiдприємства, чий вексель надiйшов в якостi розрахунку. Поточнi фiнансовi 

iнвестицiї на 31.12.2016 року складають 0,00 тис. грн. 

1.2 Поточнi (оборотнi) активи 

Оборотнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених 

МСБО 1 як активи, призначенi для використання у дiяльностi Товариства протягом операцiйного 

циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу  

1.2.1 Запаси 

Запасами визнаються активи, якi призначенi для продажу протягом операцiйного циклу або для 

виробництва з метою виготовлення та реалiзацiї продукцiї. В Товариствi запаси представленi 

групою: 

- паливо. 

Запаси на 31.12.2016 рiк становлять 23,5 тис. грн. 

Оцiнка виробничих запасiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання, а також 

iнших витрат, зв’язаних з придбанням. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом 

собiвартостi перших за часом надходжень (ФIФО). Методи оцiнки придбання та вибуття запасiв 

протягом звiтного перiоду не змiнювались i вiдповiдають вимогам МСБО 2 «Запаси».  

Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi. 



1.2.2 Дебiторська заборгованiсть 

Товариство здiйснює окремий облiк по наступним компонентам дебiторської заборгованостi:  

а) дебiторської заборгованостi вiд страхової дiяльностi - премiї до отримання вiд власникiв 

страхових полiсiв (договори страхування), дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв та сума 

резервiв на зменшення корисностi, визнаних щодо кожного компоненту дебiторської 

заборгованостi за страховою дiяльнiстю. 

Дебiторська заборгованiсть по страхуванню визнається у момент укладання страхового контракту 

та оцiнюється при первинному признаннi по справедливiй вартостi. Огляд балансової вартостi 

дебiторської заборгованостi по страхуванню на предмет знецiнення здiйснюється завжди, коли 

подiї вказують на те, що балансова вартiсть не вiдшкодована, а збитки вiд знецiнення 

вiдображаються в прибутках або збитках. Припинення визнання дебiторської заборгованостi по 

страхуванню здiйснюються тодi, коли виконанi критерiї припинення визнання активу. Фiнансовий 

актив припиняє признаватися в звiтi, коли припинився строк дiї прав на отримання грошових 

потокiв вiд активу. 

На кiнець кожного звiтного перiоду Товариство перевiряє дебiторську заборгованiсть за 

операцiями страхування щодо зменшення її корисностi i визнає вiдповiдний резерв. Величину 

резерву сумнiвних боргiв Товариство визначає за методом застосування абсолютної суми 

сумнiвної заборгованостi. Керiвництво Товариства, i, зокрема, бухгалтерiя уважно стежать за 

станом розрахункiв i намагаються своєчасно витребувати навiть невеликi борги, щоб 

непередбаченi витрати не завдавали шкоди бюджету компанiї. На 31.12.2016 року вся дебiторська 

заборгованiсть Товариства непрострочена. 

Дебiторська заборгованiсть за послуги страхування на 31.12.2016 рiк становить 89,1 тис. грн. 

б) дебiторська заборгованiсть за розрахунками. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками на 

31.12.2016 рiк становить 244,8 тис. грн. у т.ч. 

1) за виданими авансами за роботи, послуги заборгованiсть складає 43,1,0 тис. грн.; 

2) за розрахунками з бюджетом заборгованiсть складає 48,3 тис. грн; 

3) за нарахованими доходами по депозитних вкладах заборгованiсть складає 153,4 тис. грн. 

в) iнша поточна дебiторська заборгованiсть.  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за послуги складає 58,0 тис. грн., за якою сформовано 

резерв 27,0 тис. грн.  

Дебiторська заборгованiсть повинна бути погашена в першому кварталi 2017 року. 

 

1.2.3 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi та кошти на банкiвських рахунках. 

Грошовi кошти, а також еквiваленти грошових коштiв є короткостроковими високолiквiдними 

iнвестицiями, що вiльно конвертуються i яким притаманний незначний ризик змiни їх вартостi. 

Вартiсть iноземної валюти в балансi Товариства вiдображається в гривневому еквiвалентi за 

офiцiйним курсом Нацiонального Банку України до iноземної валюти.  

Iншi кошти в банках - грошовi кошти, наданi банкам на встановлений строк, облiковуються за 

первiсною вартiстю згiдно договорiв в нацiональнiй валютi. Грошовi кошти, наданi банкам на 

встановлений строк в iноземнiй валютi, вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку 

суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземної валюти на дату 

здiйснення операцiї.  

Процентнi ставки за 2016 рiк за депозитами складають вiд 2,5% до 20,0% в залежностi вiд суми та 

валюти договорiв та строку розмiщення. Депозити розмiщенi в нацiональнiй та iноземнiй валютi з 

термiном погашення до 3-х мiсяцiв. 

Грошовi кошти Товариства у перерахунку в нацiональну валюту станом на 31.12.2016 року 

становлять 41706,7 тис. грн., у тому числi в iноземнiй валютi 15533,2 тис. грн. З них на депозитних 

рахунках в нацiональнiй валютi розмiщено 22001,0 тис. грн., в iноземнiй валютi – 4622,4 тис. грн. 

Розмiщення коштiв на депозитних рахунках в банкiвських  

установах на 31.12.2016 рiк  

№№ п/п Найменування банку Сума розмiщених коштiв на депозит Прогноз кредитного рейтингу 

1 АТ «Укрексiмбанк» 5 200 000,00 грн. AA(ukr) стабiльний 



2 АТ «Укрексiмбанк» 100 000,00 дол.США/ 2 719 085,80 грн. AA(ukr) стабiльний 

3 АТ «ПроКредит Банк" 6 500 000,00 грн. AAA(ukr) стабiльний 

4 ПАТ «Райффайзен Банк  

Аваль» 2 500 000,00 грн. ua AA+стабiльний 

5 АБ «Укргазбанк» 3 201 000,00 грн uaAA+стабiльний 

6 АБ «Укргазбанк» 70 000,00 дол.США/ 1 903 360,03 грн. uaAA+стабiльний 

7 ПАТ «Мегабанк» 4 600 000,00 грн. uaAА стабiльний 

Грошовi кошти в дорозi вiдсутнi. 

Вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.04.2014 № 217 «Про 

вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ДАНIЕЛЬ» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв 

фiзичних осiб (далi - Фонд) прийнято рiшення вiд 16.04.2014 № 29 про початок здiйснення 

процедури лiквiдацiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 

«ДАНIЕЛЬ». У зв’язку з вищевикладеним обмежено право Товариства на користування 

грошовими коштами у сумi 27,0 тис. грн. 

Згiдно Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» ст. 45 п. 5 Товариство 

заявило уповноваженiй особi Фонду про свої вимоги до банку. У зв’язку з цим Товариством було 

сформовано резерв у сумi 27,0 тис. грн.  

Кошти в банках облiковуються за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. 

1.3 Вiдомостi про власний капiтал  

Статутним капiталом Товариства є капiтал, що утворюється з суми номiнальної вартостi всiх 

розмiщених акцiй Товариства. Статутний капiтал Товариства визначає мiнiмальний розмiр майна 

Товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв. Статутний капiтал Товариства становить 

12000,0 тис. грн. який роздiлений на 10 000 простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї 

акцiї 1200,00 грн. Засновниками Товариства є фiзичнi особи. Статутний капiтал сплачений 

повнiстю. . На 31.12.2016 року статутний капiтал Товариства становить 12 000,00 тис. грн., що 

вiдповiдає ст.30 Закону України «Про страхування». 

Товариство формує резервний капiтал у розмiрi 25% статутного капiталу. Резервний капiтал 

формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого 

прибутку. Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв Товариства, а також для 

збiльшення статутного капiталу Товариства, погашення заборгованостi у разi лiквiдацiї 

Товариства. На 31.12.2016 року резервний капiтал сформований у повному обсязi i становить 3 

000,00 тис. грн. 

У 2016 роцi Товариством було одержано збиток в сумi 1325,0 тис грн. 

Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства i на 

31.12.2016 року складає 13597,0 тис грн. У звiтному роцi дивiденди не виплачувалися. 

Власний капiтал Товариства у 2016 роцi збiльшено за рахунок дооцiнки основних засобiв. 

Товариство прийняло рiшення про щоквартальне списання дооцiнок на нерозподiлений прибуток 

пропорцiйно нарахованiй амортизацiї i на 31.12.2016 року сума капiталу в дооцiнках по основним 

засобам зменшилась на 330,0 тис. грн. i складає 6 162,0 тис. грн. При цьому треба врахувати , що 

якщо тимчасова рiзниця мiж податковим та бухгалтерським облiком виникає за рахунок дооцiнок, 

то вiдстроченi податковi зобов’язання, якi у зв’язку з цим виникають, вiдносяться на рахунки 

капiталу в дооцiнках. У зв’язку з цим, капiтал в дооцiнках зменшений на суму 1 109,0 тис. грн. 

вiдстрочених податкових зобов’язань i на 31.12.2016 становить 5 053,00 тис. грн. 

Загальна сума власного капiталу Товариства на кiнець звiтного року становить 33650,0 тис. грн., 

що на 4058,00 тис. грн. бiльше нiж у 2015 роцi. 

Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: 

- дотримання вимог до капiталу, встановлених чинним законодавством i забезпечення здатностi 

Товариства функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства; 

- максимiзувати прибуток акцiонерiв, шляхом оптимiзацiї спiввiдношення запозичених коштiв i 

власного капiталу, зменшуючи риночнi ризики та ризики лiквiдностi, якi впливають на загрозу 

подальшої дiяльностi. 

Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 



капiталу, показаному в балансi. На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу – це 

мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi.  

В 2016 роцi Товариство має достатньо високi фiнансово-економiчнi показники, якi свiдчать про 

його абсолютну лiквiднiсть, платоспроможнiсть та дiлову активнiсть.  

1.4 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 

Вiдстроченi податковi зобов’язання 

Тимчасова рiзниця мiж податковим та бухгалтерським облiком виникає за рахунок дооцiнок 

основних засобiв. Для визначення вiдстрочених податкiв за основними засобами, необхiдно 

зiставити податкову залишкову вартiсть основних засобiв з бухгалтерською залишковою вартiстю 

основних засобiв на звiтну дату. Перевищення бухгалтерської вартостi над податковою призводять 

до вiдображення вiдстрочених податкових зобов’язань. На 31.12.2016 рiк вiдстрочених податкових 

зобов’язань нараховано в сумi у 1 109,0 тис. грн. 

Визнання i оцiнка договорiв страхування 

Договори страхування 

Договори, вiдповiдно до яких Товариство бере на себе значний страховий ризик вiд iншої сторони 

(страхувальника), погоджуючись компенсувати збитки страхувальника або iншого вигодобувача у 

випадку, якщо визначена непевна майбутня подiя негативно вплине на власника страхового полiсу 

належать до договорiв страхування. 

Страховий ризик є iстотним винятково за умови, що при настаннi подiї, передбаченої договором 

страхування, виникає обов’язок Товариства зробити значнi страховi виплати. 

Пiсля того, як договiр визнаний договором страхування, вiн залишається таким до моменту 

виконання всiх зобо’язань або здiйснення всiх прав по ньому, або закiнчення строку його дiї. 

Договори страхування можуть бути розiрваними, якщо є об’єктивний доказ того, що 

страхувальник не прагне або не може виплачувати страхову премiю. Розiрвання договорiв 

вiдображається у фiнансовiй звiтностi у складi страхових премiй. 

Премiї 

Страховi премiї включають премiї за договорами страхування, укладеними протягом року, i 

облiковуються як нарахованi в поточному звiтному перiодi незалежно вiд того, чи вiдносяться 

вони повнiстю або частково до майбутнiх перiодiв. Зароблена частина отриманих премiй 

визнається доходом. Страховi премiї за договорами, переданими у перестрахування, визнаються 

витратами вiдповiдно до характеру наданого перестрахування протягом перiоду вiдповiдальностi. 

Перестрахування 

Товариство передає в перестрахування частину прийнятих на страхування ризикiв для того, щоб 

контролювати ризик збиткiв i захищати власний капiтал. Договори перестрахування не звiльняють 

Товариство вiд його первiсних зобов’язань прямого страховика перед страхувальником. 

Переданi премiї та отриманi компенсацiйнi виплати вiдображаються в звiтi про фiнансовi 

результати.  

Активи перестрахування включають суми до вiдшкодування вiд компанiй-перестраховикiв по 

переданим страховим зобов’язанням. Суми до вiдшкодування вiд пере страховикiв 

розраховуються на пiдставi врегульованих збиткiв по перестрахованим договорам. 

Страховi виплати визнаються в тому перiодi, в якому вони виникають, на основi розрахункових 

зобов’язань з компенсацiї, що пiдлягає виплатi власнику страхового полiса або третiй особi. Якщо 

сума страхової виплати визначена i пiдлягає сплатi, валова сума страхових виплат облiковується у 

складi витрат Страховi виплати нараховувались на дату складання страхового акту. Загальна сума 

страхових виплат у 2016 роцi складає 382,1 тис. грн. Заборгованостi перед страхувальниками 

немає. 

Витрати на врегулювання збиткiв включають всi витрати, безпосередньо пов’язанi з 

врегулюванням страхових виплат, в тому числi витрати на ассiстанс, оплата за експертнi (оцiннi) 

роботи . Витрати на врегулювання збиткiв визнаються в момент їх виникнення.  

Компенсацiя страхових виплат вiд перестраховикiв включає суми, отриманi вiд пере- страховикiв 

за страховими виплатами у зв’язку з чинними договорами перестрахування. Компенсацiя 

страхових виплат вiд перестраховикiв визнається одночасно iз визнанням валової суми 

вiдповiдних страхових виплат. У 2016 роцi Товариством нараховано компенсацiї страхових виплат 



вiд перестраховикiв у сумi 206,7 тис. грн. 

Технiчнi резерви 

Окрiм вiдповiдних фондiв Товариство створює страховi резерви, що призначенi забезпечити 

виконання зобов'язань за майбутнiми виплатами страхових сум i страхового вiдшкодування, 

пiдвищити надiйнiсть та платоспроможнiсть страхової компанiї. 

Страховi резерви формуються згiдно з ЗУ «Про страхування», Правил формування, облiку та 

розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, 

затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України вiд 17.02.2004р. №3104. Товариство формує резерв незароблених премiй та резерв 

збиткiв. 

Резерв незароблених премiй формується окремо за видами страхування за методом «плаваючих 

кварталiв» виходячи iз часток надходжень страхових платежiв за три квартали, що передують 

звiтнiй датi, iз застосуванням коефiцiєнтiв 0,75; 0,5 та 0,25. 

Частки надходжень сум страхових платежiв визначаються як сума надходжень страхових платежiв 

за вiдповiдний перiод (перший, другий або третiй квартал розрахункового перiоду), зменшених на 

суми страхових платежiв, що повертаються страхувальникам по договорам страхування. 

Пiд час розрахунку частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй також 

використовується метод «плаваючих кварталiв». 

Частки перестрахувальних платежiв визначаються як сума платежiв перестраховикам за 

вiдповiдний перiод (перший, другий або третiй квартал розрахункового перiоду), зменшених на 

суми платежiв, що повертаються перестраховикам. 

З огляду на те, що МСФЗ та МСБО не визначають методiв формування резервiв, Товариство 

формує резерви незароблених премiй по методу 1/4. 

Змiни в резервi незароблених премiй визнаються в складi прибутку чи збитку за перiод, в якому 

дiє страхове покриття. 

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв. 

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв (РЗНВ) – формується для забезпечення виконання 

зобов'язань, що невиконанi та неврегульованi або виконанi неповнiстю страховиком на звiтну 

дату. Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв визначається за кожним видом 

страхування з урахуванням умов вiдповiдних договорiв на пiдставi вiдомих вимог 

страхувальникiв, отриманих у будь-якiй формi в залежностi вiд сум фактично зазнаних або 

очiкуваних страхувальниками збиткiв (шкоди) у разi настання страхового випадку. Величина 

резерву заявлених, але не виплачених збиткiв визначається як сума резервiв заявлених, але не 

виплачених збиткiв, розрахованих за всiма видами страхування. Величина резерву заявлених, але 

не виплачених збиткiв за видом страхування, визначається страховиком за кожною 

неврегульованою претензiєю. Якщо про страховий випадок повiдомлено, але розмiр збитку не 

визначений, для розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка 

не перевищує страхової суми за договором. Величина резерву заявлених, але не виплачених 

збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi збiльшенiй на суму не виплачених 

збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди та зменшеної на вже виплаченi протягом 

звiтного перiоду збитки плюс витрати на врегулювання збиткiв. Останнi приймаються в розмiрi 

3% вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду. 

Страховi резерви, згiдно з чинним законодавством, розмiщуються з урахуванням прибутковостi, 

лiквiдностi, безпечностi та диверсифiкованостi. Вони представленi активами таких категорiй: 

- грошовi кошти на поточному рахунку; 

- банкiвськi вклади (депозити); 

- нерухоме майно; 

- права вимоги до перестраховикiв; 

На кожну звiтну дату проводиться тест на достатнiсть (адекватнiсть) признаних страхових 

зобов’язань за допомогою оцiнки майбутнiх грошових потокiв вiд страхових договорiв i 

порiвняння цих розрахункiв прогнозуючого грошового потоку з балансовою вартiстю зобов’язань. 

При виконаннi цих тестiв використовуються поточнi найкращi оцiнки всiх майбутнiх потокiв 

грошових коштiв по договорам страхування i пов’язанi з цим витрати, такi, як витрати на 



врегулювання збиткiв i iнвестицiйний дохiд вiд активiв, якi забезпечують виконання договору 

страхування.  

Якщо тест покаже, що врахована сума зобов’язань недостатня, то рiзниця вiдноситься до витрат 

звiтного перiоду, при цьому Товариство формує допомiжнi технiчнi резерви. 

Тест на адекватнiсть зобов’язань застосовується до валової суми резерiв, тобто вплив 

перестрахування не береться до уваги. 

Згiдно висновку актуарiя, який має право займатися актуарними розрахунками з видiв 

страхування, iнших, нiж страхування життя, та посвiдчувати їх i отримали свiдоцтво про 

вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам до осiб, якi можуть займатися актуарними розрахунками, 

резерв незароблених премiй, сформований на 31.12.2016 року в сумi 7066,5 тис. грн. , є достатнiм 

для покриття майбутнiх страхових зобов’язань за дiючим на звiтну дату портфелем договорiв 

страхування i формування додаткового резерву не потрiбно.  

Результати вiд страхової дiяльностi (тис. грн.): 

2016 р. 2015р. 

Страховi премiї пiдписанi 28 908,2 27 485,4  

Премiї переданi в перестрахування ( 19 458,0) ( 13 329,9) 

Змiна резерву незароблених премiй 4 407,1 ( 8 402,5) 

Змiна частки перестраховикiв  

у резервi незароблених премiй ( 1 816,4) 4 138,2  

Страховi виплати (382,1) (333,3) 

Частка страхових виплат,  

компенсованi перестраховиками 206,7 206,7 

Змiна iнших страхових резервiв (12 816,7) (258,0) 

Змiна частки перестраховикiв  

в iнших страхових резервах - (1,0) 

1.5 Поточнi зобов’язання i забезпечення 

Зобов’язаннями визнається заборгованiсть Товариства iншим юридичним або фiзичним 

особам, що виникла внаслiдок нарахування заборгованостi, погашення якої у майбутньому, 

призведе до зменшення ресурсiв Товариства та її економiчних вигод.  

Товариство здiйснює окремий облiк по наступним компонентам кредиторської заборгованостi:  

а) кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю включає в себе не оплачену 

заборгованiсть по страховому вiдшкодуванню, отриманi аванси вiд страхувальникiв та 

перестрахувальникiв, заборгованiсть перед брокерами, премiї до сплати перестраховикам. 

Зобов’язання вiдображаються по сумам фактичної заборгованостi до виплати. Кредиторська 

заборгованiсть за страховою дiяльнiстю станом на 31.12.2016 року становить 1221,8 тис. , у тому 

числi: 

- кредиторська заборгованiсть перед перестраховиками за договорами перестрахування - 

1048,8 тис. грн..; 

- кредиторська заборгованiсть перед брокерами за посередницьку дiяльнiсть пiд час укладання 

договорiв перестрахування з перестраховиками-нерезидентами – 154,0 тис. грн.; 

- отриманi аванси вiд страхувальникiв – 19,0 тис. грн.  

Термiн погашення кредиторської заборгованiсть перед перестраховиками за договорами 

перестрахування та брокерами за посередницьку дiяльнiсть - 2017 рiк.  

Поточна кредиторська заборгованiсть визнається при виникненнi зобов’язання. Заборгованiсть на 

31.12.2016 року становить 1,0 тис. грн.  

Забезпечення — це зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу. 

Забезпечення створюється для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на 

виплату вiдпускних працiвникам. Виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню, 

визнаються зобов’язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi. Суть формування 

резерву полягає в тому, щоб рiвномiрно перерозподiлити витрати на оплату вiдпусток протягом 

року i тим самим не спотворити звiтнiсть. Суми створених забезпечень визнаються витратами. На 

кожну звiтну дату Товариство формує та коригує резерв невикористаних вiдпусток. Нарахування 

фактичних вiдпускних здiйснюється за рахунок резерву невикористаних вiдпусток. Станом на 



31.12.2016 року створений резерв вiдпусток у сумi 379,1 тис. грн. У звiтному роцi за рахунок 

сформованого резерву були виплаченi вiдпускнi у розмiрi 61,0 тис. грн. 

2. Доходи та витрати 

Товариство складає Звiт про сукупний дохiд iз статей доходiв та витрат, якi групуються за їх 

характером та основними видами доходiв i витрат на кiнець останнього дня звiтного перiоду. 

Товариство у Звiтi про сукупний дохiд включає данi за станом на кiнець поточного перiоду 

наростаючим пiдсумком за поточний рiк до дати звiтностi та порiвняльнi данi станом на кiнець 

зiставленого перiоду попереднього року. 

Дохiд визнається за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.  

В бухгалтерському облiку доходи визнаються в складi справедливої вартостi активiв, якi отриманi 

або пiдлягають отриманню i вiдображаються у бухгалтерському облiку у тому перiодi, коли 

виникли права на такi доходи, або виникли зобов’язання по витратах, а не при отриманнi чи сплатi 

грошових коштiв.  

Доходи та витрати Товариства визнаються за таких умов: 

- визнання реальної заборгованостi за активами та зобов’язаннями; 

- фiнансовий результат операцiї може бути достовiрно оцiнений. 

Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених 

далi умов:  

а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;  

б) є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю;  

в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець  

звiтного перiоду; та  

г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв’язку з операцiєю,  

та витрати, необхiднi для її завершення. 

Доходи та витрати, що виникають у результатi операцiї, визначаються договором мiж її 

учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства 

України. 

Доходи та витрати Товариства визнаються за кожним видом дiяльностi: 

- доходи та витрати вiд страхової дiяльностi; 

- доходи та витрати вiд iншої дiяльностi, не пов’язаної зi страхуванням 

Критерiї визнання доходу та витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид 

доходу та витрат в бухгалтерському облiку вiдображаються окремо. 

Страховi премiї, що Товариство отримує за наданi ним страховi послуги – первинний i головний 

вид доходiв вiд страхової дiяльностi. Страховi премiї є основою для подальшого кругообiгу 

фiнансових коштiв, головним джерелом для створення страхових фондiв i фiнансування всiєї 

дiяльностi страховика. 

Доходи та витрати по послугам страхування визнаються щомiсячно протягом усього строку дiї 

договору про надання послуг. 

Доходи та витрати за послугами, що надаються поетапно, визнаються пiсля завершення кожного 

етапу операцiї протягом дiї договору про надання послуг. 

Доходи вiд страхової дiяльностi включають в себе чистi премiї по страхуванню, iз вирахуванням 

чистої змiни в резервах по незароблених премiях, страхових виплат, чистих змiн в резервi збиткiв. 

Чистi страховi премiї представляють собою валовi премiї з вирахуванням премiй, що переданi в 

перестрахування.  

У результатi використання активiв Товариства iншими сторонами доходи визнаються у виглядi 

процентiв. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та 

розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування активами. Умовою 

визнання процентiв є ймовiрнiсть отримання Товариством економiчних вигiд. 

Продовження тексту приміток 

Структура доходiв i витрат Товариства  

(тис.грн.) 

Статтi 2016 рiк 2015 рiк 



Сума % Сума % 

Доходи у т.ч. 17862 100 18795 100 

Чистi заробленi страховi премiї 12041 67,4 9891 52,6 

Iншi операцiйнi доходи: у т.ч. 2476 13,9 6600 35,1 

-дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 44,9 

-дохiд вiд операцiйної оренди 136,8 147 

-дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1764,2 6335 

-доходи вiд реалiзацiї полiсiв 10,5 11 

-тантьєм 370,6 

-реалiзацiя оборотних активiв 

Iншi фiнансовi доходи 3344,6 18,7 2304 123 

(% по депозитам) 

Витрати в т.ч. 19017 100 13119 100 

Адмiнiстративнi витрати: у т.ч. 3858 20,3 2987 22,8 

- заробiтна плата 1481 1109 

- вiдрахування на соцiальнi заходи 322 395 

- послуги на утримання офiсу 416 321 

- резерв вiдпусток 178 149 

- на вiдрядження 143 241 

- послуги банку 37 41 

- паливо 251 187 

- канцелярськi та 

господарськi товари 33 35 

- амортизацiя 845 438 

- iншi адмiнiстративнi витрати 152 71 

Витрати на збут: у т.ч. 1056 5,5 2378 18,1 

- брокерська винагорода  

нерезиденту 681 1469 

- послуги асiстансу 7 

- експертнi послуги 97 0,2 

Iншi операцiйнi витрати: у т.ч.: 13253 69,7 526 4,0 

- iншi операцiйнi витрати 382 493  

- резерви сумнiвних боргiв 54 33 

- резерв збиткiв 12817 

Iншi витрати (купiвля-продаж акцiй) 

Iншi витрати (знецiнення акцiй) 4299 32,8 

Податок на прибуток 850 4,5 2929 22,3 

 

Аналiз страхових платежiв Товариства  

За 2016 рiк загальна сума страхових платежiв склала 28908,2 тис. грн., що на 1422,8 тис. грн. 

бiльше нiж за 2015 рiк. Станом на кiнець 31 грудня 2016 року всi види страхування є 

прибутковими. Прiоритетними напрямами дiяльностi компанiї були добровiльне страхування 

вантажiв та багажу.  

Загальний обсяг вiдповiдальностi Товариства за укладеними договорами на перестрахування 

протягом звiтного року склав 19458,0 тис. грн. 

Процентний дохiд за розмiщеними страховими резервами у 2016 роцi бiльше на 145,2% у 

порiвняннi з 2015 роком i складає 3344,6 тис. грн. 

Фiнансовi результати за видами дiяльностi 

(тис. грн.) 

 

Вид дiяльностi 2016 рiк 2015 рiк 

Сума % Сума % 

Разом (480) 8216 100 



За страховою дiяльнiстю (3825) 10211 124,3 

За фiнансовою дiяльнiстю 3345 2304 28,0 

Iнвестицiйна дiяльнiсть (4299) (52,3) 

Чистий збиток за 2016 рiк становить 1325,0 тис. грн. 

3. Рух грошових коштiв 

Товариство у звiтi про рух грошових коштiв вiдображає джерела отримання Товариством 

готiвкових та безготiвкових коштiв, напрям їх використання у звiтному перiодi, рух грошових 

коштiв за звiтний перiод залежно вiд виду дiяльностi (операцiйна, iнвестицiйна, фiнансова). 

Результат змiн у русi грошових коштiв у процесi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової 

дiяльностi вiдповiдає змiнам у грошових коштах та їх еквiвалентах у звiтному перiодi. Для 

визначення обсягу руху грошових коштiв Товариство застосовує прямий метод. Прямий метод 

вимагає постiйного накопичення даних про обороти (надходження i вибуття) грошових коштiв за 

напрямами.  

Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом. У 

звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi 

компанiї. Форма звiту складається з таких основних показникiв: «Грошовi кошти вiд операцiйної 

дiяльностi», «Грошовi кошти вiд iнвестицiйної дiяльностi», «Грошовi кошти вiд фiнансової 

дiяльностi». 

Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд основної дiяльностi. 

Iнвестицiйна дiяльнiсть – це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдних 

iнвестицiйних ресурсiв, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйної програми 

на основi вибору ефективних об’єктiв iнвестування та забезпечення їх реалiзацiї. 

Фiнансова дiяльнiсть Товариства спрямована на вирiшення таких основних завдань: 

• фiнансове забезпечення поточної виробничо-господарської дiяльностi; 

• пошук резервiв збiльшення доходiв, прибутку, пiдвищення рентабельностi та 

платоспроможностi. 

Чистий приплив (вiдплив) грошових коштiв та їх еквiвалентiв дорiвнює сумi таких статей: 

- чистi грошовi кошти, що отриманi вiд операцiйної дiяльностi використанi в операцiйнiй 

дiяльностi; 

- чистi грошовi кошти, що отриманi вiд iнвестицiйної дiяльностi використанi в iнвестицiйнiй 

дiяльностi; 

- чистi грошовi кошти, що отриманi вiд фiнансової дiяльностi використанi  

в фiнансовiй дiяльностi. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року дорiвнюють сумi таких статей: 

- грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року  

- чистий приплив (вiдплив) грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав 6067,0 тис. грн. Вплив змiни валютних курсiв 

на залишок коштiв складає 1891,0 тис. грн. 

4. Фiнансовi ризики  

Дiяльностi Товариства характерний вплив змiн курсiв обмiну iноземних валют. Валютний ризик 

визначається, як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни 

курсiв обмiну валют. Валютному ризику пiддаються рух грошових коштiв та рiвень прибутку. Цей 

ризик можна визначити як можливiсть недоотримання прибутку або зазнати збиткiв в результатi 

безпосереднього впливу змiн обмiнного курсу на очiкуванi потоки коштiв. Валютний ризик 

Товариства виникає внаслiдок прийняття на себе ризикiв за зобов’язаннями, вираженими в 

iноземнiй валютi. Товариство управляє своїм валютним ризиком, пiдтримуючи наявнiсть 

грошових коштiв в iноземнiй валютi (долари США, євро). Наслiдком глибокої економiчної та 

полiтичної кризи в країнi стала девальвацiя гривнi упродовж усього 2016 року. Курсовi рiзницi 

перераховуються виключно по монетарним статтям. Згiдно МСБО 1 Товариство вiдображає на 

нетто-основi позитивнi i негативнi курсовi рiзницi.  

Курси обмiну гривнi до основних валют , використанi для складання цiєї фiнансової звiтностi, 

були такими: 

Валюта 31 грудня 2016р. 31 грудня 2015р. 



у гривнях у гривнях 

__________________________________________________________________________ 

1 долар США 27,190858 24,000667 

1 євро 28,422604 26,223129 

__________________________________________________________________________ 

За 2016 рiк вiд змiни офiцiйного курсу валют Товариство одержало прибуток 1764,2 тис. грн., який 

вiдображено в iнших операцiйних доходах Ф. 2 «Звiт про сукупний дохiд».  

Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї 

за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови 

для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з 

МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» за 2016 рiк.  

Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором є динамiка змiн рiвня 

iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi – 12,4%. Така динамiка може 

бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тiй пiдставi, що економiка 

України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв. 

Крiм того НБУ прогнозує рiвень iнфляцiї на 2017 рiк в розмiрi 9,1%, а на 2018 рiк - 6%. 

Проаналiзувавши iншi критерiї, якi характеризують показники гiперiнфляцiї i передбаченi 

параграфом 3 МСБО 29, економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується 

гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову 

ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося 

зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у 

лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж 

та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану 

втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк 

є коротким. 

Зважаючи на вищевказане, керiвництво Товариства прийняло рiшення не коригувати показники 

фiнансової звiтностi на iнфляцiйний складник. 

5. Податок на прибуток 

Згiдно Податкового Кодексу України, об’єктом оподаткування є прибуток iз джерелом 

походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збiльшення або 

зменшення) фiнансового результату до оподаткування, визначеного у фiнансовiй звiтностi 

Товариства вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Визнання витрат (доходiв) , активiв та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток 

здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рiк та суму вiдстрочених 

податкових активiв та зобов’язань. 

Поточний податок є сумою податку на прибуток, що пiдлягає сплатi (вiдшкодуванню) щодо 

оподатковуваного прибутку (податкового збитку) за перiод. По сутi, це — сума податку, зазначена 

пiдприємством у декларацiї з податку на прибуток, який розрахований вiдповiдно до чинного 

податкового законодавства. 

Поточний податок на прибуток вiд страхової дiяльностi розраховується як сума страхових 

платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиками за договорами 

страхування, оподатковуються за ставкою 3%. Нарахований податок на дохiд вiд страхової 

дiяльностi є рiзницею, яка зменшує фiнансовий результат до оподаткування. Пiсля коригування 

фiнансовий результат за звiтний перiод оподатковується з урахуванням ставок по податку на 

прибуток, що дiють на звiтну дату (18%). 

В Українi прийняття ПКУ зблизило податковий та бухгалтерський облiк, проте певнi вiдмiнностi 

залишаються. Через такi вiдмiнностi виникають тимчасовi рiзницi. Згiдно з МСБО 12 тимчасовi 

рiзницi — це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу або зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан 

та їх податковою базою. 

Тимчасовi рiзницi можуть бути: 

а) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню - тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi 

суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення 



сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу або зобов'язання 

вiдшкодовується чи погашається; 

б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню - тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi 

суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення 

сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи зобов'язання 

вiдшкодовується або погашається. 

Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цiлей оподаткування 

цього активу або зобов'язання. 

Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та 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 зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, 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 за станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, 

що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi 

податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових 

зобов'язань. 

Застосування положень МСБО 12 спричинюється до визнання зобов'язань, якi не будуть погашенi 

у близькому майбутньому. Наприклад, якщо йдеться про тимчасовi рiзницi щодо об'єктiв 

основних засобiв iз тривалим термiном експлуатацiї, що виникли за рахунок дооцiнки, то вони 

iснуватимуть протягом усього термiну експлуатацiї активу, а отже, i вiдстрочене податкове 

зобов'язання (якщо балансова вартiсть такого об'єкта перевищує його податкову базу) iснуватиме 

весь цей час, тобто до 2 0 рокiв.  

Витрати (доходи) з податку на прибуток 

Поточний та вiдстрочений податок визнаються як витрати (доходiв) i включаються до складу 

прибутку або збитку звiтного перiоду, за винятком податку, що виникає внаслiдок: 

- операцiї або подiї, якi визнаються у тому самому чи iншому перiодi поза прибутком або збитком, 

тобто в iншому сукупному доходi або безпосередньо у капiталi; 

Прикладом операцiї, яка визнається поза прибутком (збитком) i при цьому спричинюється до 

виникнення вiдстроченого податку, є переоцiнка основних засобiв. Так, сума дооцiнки, яка 

визнається у складi iншого сукупного доходу, збiльшує балансову вартiсть основних засобiв i тим 

самим спричинюється до виникнення оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстрочений 

податок, що визнається щодо таких рiзниць, вiдображається у складi iншого сукупного доходу. 

За 2016 рiк Товариством було нараховано: 

- поточного податку на прибуток - 867,1 тис. грн.; 

- вiдстрочених податкових активiв - 22,0 тис. грн.; 

- вiдстрочених податкових зобов’язань - 1 109,0 тис. грн. 

Подання вiдстрочених та поточних податкiв у фiнансовiй звiтностi: 

- витрати з податку на прибуток вiдображаються окремим рядком у роздiлi прибутку або збиткiв у 

звiтi про сукупний дохiд (фiнансовi результати). Податки, що стосуються iншого сукупного 

доходу, вiдображенi або у звiтi про сукупний дохiд. 

6. Операцiї з пов’язаними особами 

В МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн» визначено, зв’язаними вважають 

сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на 

прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. 

Рiшення про те, якi сторони являються зв’язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної 

форми, але виходячи з характеру стосункiв зi зв’язаними сторонами. 

Протягом 2016 року управлiнському персоналу нараховувалась та виплачувалась заробiтна плата 

вiдповiдно до встановленої системи оплати працi.  



7. Подiї пiсля балансу  

Вiдповiдно до норм, визначених МСБО 10, щодо подiй пiсля дати балансу, якi мають 

суттєвий вплив на фiнансовi показники - подiї, якi потребують коригування показникiв фiнансової 

звiтностi, вiдсутнi.  

 

Голова правлiння Яцько В.В. 

 

Головний бухгалтер Боброва Т.Ф. 


