
Титульний аркуш 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Генеральний 

Директор 
      

Добренкова Юлiя Володимирiвна 

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

М.П. 
27.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

30726778 

4. Місцезнаходження 

Київська, Подiльський, 04071, Київ, Костянтинiвська ,19 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0442200900 0442200900 

6. Електронна поштова адреса 

sk@krona.net.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 81 
  

28.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.krona.net.ua 

в мережі 

Інтернет 28.04.2017 

  (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 X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

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

часток, паїв) 
X 

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 X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

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 X 

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) X 

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 

ПрАТ "СК "КРОНА" станом на 31.12.2016р. не проводило рейтингову оцiнку.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА" 

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

А01 № 770067 

3. Дата проведення державної реєстрації 

09.03.2000 

4. Територія (область) 

Київська 

5. Статутний капітал (грн) 

33509740.5 

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) 

30 

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

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

64.99 Надання iнших фiнансових послуг(крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у 

66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди  

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "СК "КРОНА" органами управлiння є: Загальнi збори акцiонерiв; 

Наглядова Рада; Виконавчий орган Компанi (одноосiбний) ї в особi Генерального Директора; 

Ревiзор.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "УкрСибБанк" м. Київ  

2) МФО банку 

351005 

3) поточний рахунок 

26509159042903 

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

у іноземній валюті 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

5) МФО банку 



380269 

6) поточний рахунок 

26033056202123 

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 вiд нещасних випадкiв 
АЕ 

293775 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
АЕ 

293773 
12.12.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 
АЕ 

293772 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту) 

АЕ 

293762 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
АЕ 

293770 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 
АЕ 

293761 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу)) 

АЕ 

293768 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АЕ 

293766 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АЕ 

293769 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 



Опис Безстрокова. 

  

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АЕ 

293780 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення кредиту) 

АЕ 

293764 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування фiнансових ризикiв 
АЕ 

293779 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування медичних витрат 
АЕ 

293763 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

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) 

АЕ 

293776 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 
АЕ 

293774 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 
АЕ 

293767 
01.08.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної 

установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту 

АЕ 

293778 
14.09.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно 

пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, 

господарська дiяльнiсть на яких може призвести д 

АЕ 

293777 
11.04.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  



Страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка 

вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, 

щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно 

здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному 

середовищу пiд час транскордонного п 

АЕ 

293781 
11.04.2006 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 

АЕ 

293771 
04.08.2005 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, 

що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, 

за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 

внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 

АЕ 

293765 
26.07.2005 Нацкомфiнпослуг Необмежена 

Опис Безстрокова. 

  

Обов’язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування 

б/н 05.04.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферi ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

приватного нотарiуса 
б/н 05.04.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферi ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї  б/н 12.04.2016 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферi ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис безстрокова 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

н/д 

2) організаційно-правова форма 

3) код за ЄДРПОУ 

н/д 

4) місцезнаходження 

н/д 

5) опис 

ПрАТ "СК "КРОНА" не приймає участi у створеннi юридичних осiб. 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 

особи, призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 

адреса електронної пошти 

корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

31.12.2016 31.12.2016 н/д ,  

Опис Станом на 31.12.2016 р. посаду корпоративного секретаря в ПрАТ "СК "КРОНА" не 

введено. 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

н/д 
 

20.04.2015 н/д 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

ТОВ "Компанiя з управлiння активами та 

адмiнiстратор пенсiйних фондiв "АЛЬТАНА 

IНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий 

недеверсифiкований венчурний iнвестицiйний 

фонд закритого типу "ФIНАНССIС 

ПРОМГРУПП" 

35093832 

01033Україна Київ 

пров. Киянiвський, б. 

7А 

8.8160 

ПАТ "Київенерго" 00131305 

01001Україна Київ 

площа Iвана Франка, 

буд.5 

11.9396 

ТОВ "Селектив" 34294305 04071Україна Київ 15.7642 



провулок Електрикiв, 

15 

ТОВ "Iмпульс-Т" 31868189 

04071Україна Київ 

провулок 

Електрикiв,15 

34.708752 

ТОВ "ПромГазIнвест" 34491983 
01013Україна Київ 

Промислова,4 
5.0000 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав 

паспорт* 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Брусов Олексiй Iллiч 
СН 663322 09.12.1997 Мiнським РУ ГУ 

МВС України в м. Києвi 
8.983091 

Плачков Iван Васильович 
СН 038986 28.12.1995 Печерським РУ ГУ 

МВС в м. Києвi 
14.787706 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" 

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

Науменко Олена Вiкторiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 857829 19.05.2000 Тернiвський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

ТОВ "Iмпульс-Т", Директор. 

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

26.10.2016 до 01.05.2019 р.  

9) Опис 

Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - Головi Наглядової ради Товариства 

виплачувалась вiдповiдно до цивiльно- правового договору про виконання функцiй Голови 

Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом 

Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.  



* 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 

Член Наглядової ради ПрАТ "СК "КРОНА" 

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

Брусов Олексiй Iллiч 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 663322 09.12.1997 Мiнським РУ УМВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

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

ТОВ "Корпоративнi рiшення ЛТД", Директор. ТОВ "Селектив", Директор. 

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

01.05.2016 до 01.05.2019 р.  

9) Опис 

Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - члену Наглядової ради Товариства виплачувалась 

вiдповiдно до цивiльно- правового договору про викоанння функцiй члена Наглядової ради ПрАТ 

"СК "КРОНА". Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про 

Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" та договором.  

* 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 ПрАТ "СК "КРОНА" 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПромГазIнвест" 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д 34491983 н/д 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

н/д 

6) стаж роботи (років)** 



0 

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

н/д 

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

08.11.2013 3 роки 

9) Опис 

Винагорода посадовiй особi - юридичнiй особi - Ревзору Товариства виплачувалась вiдповiдно до 

цивiльно правового договору про викоанння функцiй Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА". 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора ПрАТ "СК 

"КРОНА" та договором.  

* 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 ПрАТ "СК "КРОНА" 

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

Петренко Наталiя Миколаївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д н/д н/д 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

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

Головний бухгалтер ЗАТ "Страхова компанiя "КРОНА" з 25.03.2008р.  

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

11.02.2008 Необмежено 

9) Опис 

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. 

Винагорода в формi оплати працi посадовим особам емiтента виплачувалась вiдповiдно до 

посадових окладiв затверджених штатним розписом Компанiї. Повноваження та обов'язки 

визначенi посадовою iнструкцiєю та законодавством України. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* 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 

Генеральний Директор 



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

Добренкова Юлiя Володимирiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

н/д н/д н/д 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

Приватне акцiонерне товариство "КРОНА" - Голова Правлiння 

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

02.09.2013 3 роки - до 13 травня 2018 року включно. 

9) Опис 

Винагорода посадовiй особi - Генеральний Директор ПрАТ "СК "КРОНА" виплачувалась 

вiдповiдно до трудового договору про виконання функцiй Генерального Директора ПрАТ "СК 

"КРОНА" та штатного розпису Товариства. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, договором.  

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Займанi посади за останнi 5 рокiв: ЗАТ "Альфа-страхування" - провiдний фахiвець служби 

внутрiшнього аудиту; ПрАТ "СК "КРОНА" - на посадi члена Правлiння - заступника Голови 

Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА", Голова Правлiння та Генеральний Директор ПрАТ "СК"КРОНА" 

* 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 

Член 

Наглядової ради 

ПрАТ "СК 

"КРОНА 

Брусов Олексiй Iллiч 

СН 663322 09.12.1997 

Мiнським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

26510 8.983091 26510 0 0 0 

Ревiзор ПрАТ 

"СК "КРОНА" 
ТОВ "ПромГазIнвест" н/д 34491983 н/д 14757 5.0000 14757 0 0 0 

Усього 41267 13.983091 41267 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 

ТОВ "Iмпульст-Т" 31868189  

04071 Україна Київська 

Подiльський Київ 

пр.Електрикiв, 1 

102429 34.7087 
 

102429 0 0 0 

ПАТ "Київенерго" 00131305 

01001 Україна Київська 

Печерський Київ площа 

Iвана Франка,5 

35235 11.9396 
 

35235 0 0 0 

ТОВ "Селектив" 34294305 

04071 Україна Київська 

Подiльський Київ 

пр.Електрикiв, 15 

46522 15.7642 
 

46522 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Плачков Iван 

Васильович 

СН 038986 28.12.1995 Печерським РУ 

ГУ МВС України в м. Києвi 
43640 14.787706 

 
43640 0 0 0 

Усього 620586 77.200206  620586 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 
28.04.2016 

Кворум 

зборів** 
63.3887 

Опис 

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв та затвердження її складу. 

2. Обрання голови та секретаря зборiв. 

3. Затвердження регламенту роботи зборiв. 

4. Розгляд рiчного звiту Виконавчого органу ПрАТ «СК «КРОНА» про результати фiнансово 

господарської дiяльностi Товариства в 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками його 

розгляду. 

6. Розгляд висновкiв Ревiзора ПрАТ «СК «КРОНА» про результати перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi ПрАТ «СК «КРОНА» в 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками його 

розгляду.  

7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ «СК «КРОНА» за 2015р. 

8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ПрАТ «СК «КРОНА» за 

пiдсумками роботи в 2015р. Затвердження розмiру, порядку i строку виплати дивiдендiв 

Товариства. 

9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 

10. Внесення змiн та доповнень до Положення про Наглядову раду ПрАТ "СК "КРОНА" шляхом 

викладення його у новiй редакцiї. 

11. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 

12. Обрання Наглядової Ради Товариства та затвердження умов договорiв, що укладатимуться iз 

Головою та членами Наглядової Ради Товариства.  

13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.. 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів     

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із зазначенням 

сум (грн) перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ відправлення 

дивідендів безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених дивідендів на 

відповідну дату 

    

Опис 

Рiшення про виплату дивiдентiв загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 

"СК "КРОНА" 28.04.16р. не приймалося. Перелiк осiб, якi мають право на 

отримання дивiдентiв не складався. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський Київ Б.Грiнченка, буд.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 044 3777265 

Факс 044 2791249 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть 

Опис Депозитарiй, з яким Компанiя уклала договiр про обслуговування 

емiсiї цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТ-КАПIТАЛ 

КАСТОДI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30784585 

Місцезнаходження 03151 Україна Київська Солом'янський Київ Народного Ополчення, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

263455 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон +380444905183 

Факс +380444905183 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис З Депозитарною установою укладено Договiр про обслуговування 

рахунку ПрАТ "СК "КРОНА" в цiнних паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма " 

ПКФ " Аудит - Фiнанси" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34619277 

Місцезнаходження 01054 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ О. Гончара,41А, 3 

поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3886 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2006 



Міжміський код та телефон 044-5012531 

Факс 044-5012531 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис н/н 

 



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 

20.07.2010 563/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
113.55 295110 33509740.5 100 

Опис 
Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу авiдсутнi. товариством здiснено закрите 

розмiщення акцiй 

  

18.09.2007 395/1/07 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
113.55 295110 33509740.5 100 

Опис 
Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите 

(приватне) розмiщення акцiй 

  

04.08.2006 365/1/06 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
100 295111 29511100 100 

Опис 
Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите 

(приватне) розмiщення акцiй 

  

30.12.2005 601/1/05 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
100 245000 24500000 100 

Опис 
Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите 

(приватне) розмiщення акцiй 

  



19.09.2003 450/1/03 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
100 134000 13400000 100 

Опис 
Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите 

(приватне) розмiщення акцiй 

  

24.02.2003 86/1/03 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
100 55000 5500000 100 

Опис 
Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите 

(приватне) розмiщення акцiй 

  

28.08.2001 415/1/01 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
100 39370 3937000 100 

Опис 
Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите 

(приватне) розмiщення акцiй 

  

20.09.2000 491/1/00 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
100 35920 3592000 100 

Опис 
Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите 

(приватне) розмiщення акцiй 

  

16.06.2000 289/1/00 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
100 22500 2250000 100 

Опис 
Товариство не здiйснює торгiвлю на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Товариством здiйснено закрите 

(приватне) розмiщення акцiй 

  



XI. Опис бізнесу 

Злиття, подiлу та iншої реорганiзацiї у 2016 р. не вiдбулося. 

Впродовж року створювались новi, сучаснi страховi продукти розрахованi на захист iнтересiв 

пересiчних громадян.  

  

Головний офiс: м.Київ, вул.Костянтинiвська , 19 

Вiдокремленi структурнi пiдроздiли ПрАТ "СК "КРОНА":  

Одеська фiлiя, 65031, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-А;  

Рiвненська фiлiя, 33028, м.Рiвне; вул. Мiцкевича, 34;  

Луганська фiлiя, 91055, м. Луганськ, вул. Дзержинського, буд.33, офiс 108;  

Iзмаїльська фiлiя, 68600, м. Iзмаїл, Проспект Ленiна, буд.1;  

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Компанiї складає 30 осiб. 

Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 1 особа, за 

сумiсництвом немає.Фонд заробiтної плати за 2016 рiк складає 1633тис.грн. В порiвняннi з 2015 

роком суттевих змiн в розмiрi фонду оплати працi не було. 

Загальний фонд заробiтної плати з вiдрахуваннями на соцiальнi заходи в 2016 роцi склав 1990 

тис.грн. Бiльше нiж 40% працiвникiв, мають вищу овiту, 30% мають базову та неповну вищу 

освiту. 

Одночасно в Компанiї проводиться навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Компанiї, 

також працiвникi навчаються в ВУЗах України та приймають участь у семiнарах за вiдповiдними 

напрямками роботи. 

Пiдвищення квалiфiкацiї персоналу здiйснюється в центрi професiйного пiдготовки ТОВ КЦ 

"Бiзнес-Гарант". 

  

Найменування об'єднання: Ядерний страховий ПУЛ України (ЯСПУ). 

Мiсцезнаходження об'єднання: м.Київ, вул м.Раскової 11. 

Ядерний страховий ПУЛ України є об"єднанням страховикiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть з 

страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може 

бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту . ПрАТ СК"КРОНА" є засновником та членом ЯСПУ 

з 19 вересня 2003 року.  

Найменування об'єднання: Будiвельний страховий ПУЛ. 

Мiсцезнаходження об'єднання: м.Київ,вул. Старовокзальна 18. 

Членами Об`єднання страховикiв "Будiвельний страховий Пул" є страховики, якi в установленому 

порядку отримали вiдповiднi лiцензiї на право проведення добровiльного страхування майна, 

страхування вiдповiдальностi перед третiми особами та зареєстрували в установленому законом 

порядку у вiдповiдному уповноваженому органi правила страхування будiвельно-монтажних робiт 

(ризикiв), правила страхування вiдповiдальностi перед третiми особами. .ПрАТ "СК "КРОНА" є 

членом Об`єднання страховикiв "Будiвельний страховий Пул" з 24 жовтня 2008 року 

  

Протягом звiтного року ПрАТ "СК "КРОНА" не здiйснювало спiльну дiяльнiсть з iншими 

органiзацiями,пiдприємствами, установами та фiнансового результату за звiтний рiк немає. 

  

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило. 

  

Питання органiзацiї бухгалтерського облiку та облiкової полiтики "Страхової компанiї "КРОНА" в 



Дирекцiї та фiлiях проводити вiдповiдно до законодавства, установчих документiв та наказiв 

(розпоряджень) по Компанiї. При проведеннi облiкової полiтики щодо бухгалтерського облiку та 

фiнансової звiтностi дотримуватись принципiв своєчасностi, обачностi, повного висвiтлення, 

автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, в 

тому перiодi в якому вони вiдбулися незалежно вiд фактичної сплати або отримання грошових 

коштiв, превалювання сутностi над формою, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового 

вимiрника (нацiональна валюта України) та перiодичностi. Методи та процедури облiкової 

полiтики мають базуватись на складених та зведених у вiдповiднi регiстри первинних документiв, 

що мiстять вiдомостi про кожну господарську операцiю та пiдтверджують її здiйснення. Ведення 

бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi має надавати користувачам для прийняття 

рiшення повну, правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансове становище, результати 

дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства. Користувачами фiнансової звiтностi є фiзичнi 

або юридичнi особи, якi потребують iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї для прийняття рiшення у 

вiдповiдностi до вимог законодавства, службових повноважень та майнових прав.. Забезпечення 

ведення бухгалтерського облiку здiйснювати вiдповiдно до штатного розпису Компанiї. 

Вiдповiдальним за ведення бухгалтерського облiку Дирекцiї та в цiлому Компанiї є головний 

бухгалтер Компанiї; за ведення та стан бухгалтерського облiку на фiлiях -директори фiлiй 

Компанiї, якi в своїй поточнiй дiяльностi щодо термiнiв, повноти та своєчасностi звiтностi 

керуються наказами та розпорядженнями Генерального Директора Компанiї, пiдготовленими за 

поданням головного бухгалтера Компанiї. Господарськi операцiї повиннi бути вiдображенi в 

облiкових регiстрах бухгалтерського облiку, у тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi 

  

ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА " надає послуги з страхування та перестрахування на пiдставi 

лiцензiй , виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 

згiдно ЗУ "Про страхування", та у вiдповiдностi зi Статутом. Стратегiя розвитку Компанiї 

направлена на розширення бiзнесу за рахунок впровадження нових страхових продуктiв, нових 

клiєнтiв.  

Прiоритетним видом дiяльностi є медичне страхування. Також компанiя активно впроваджує iншi 

види страхування. До прiоритетiв роботи Компанiї належить: рентабельнiсть бiзнесу, його 

прибутковiсть, прирiст продажу, змiцнення партнерських вiдносин з клiєнтами. Перспективи 

дiяльностi ПрАТ СК "КРОНА" на страховому ринку України, що зумовлюють вибiр видiв 

дiяльностi страхової компанiї, оцiнюються як задовiльнi. Компанiя пропонує страховi послуги, як 

самостiной так i через агентiв та фiлiї Компанiї.Серед корпоративних клiєнтiв СК "КРОНА": АК 

"Київенерго"; ЗАТ "Київобленерго"; ПАТ "Київводоканал"; ЗЗК Ковальська. Ризики в дiяльностi 

товариства обумовленi нестабiльним полiтичним становищем в Українii та слабкою i не 

послiдовною полiтикою уряду по втiленню в життя найважливiших економiчних реформ. Впливає 

на дiяльнiсть товариства повiльний розвиток економiки i, як слiдство, низька платоспроможнiсть 

потенцiйних споживачiв, а також нестабiльнiсть податкового законодавства, складнiсть i 

навантаження податкової системи. Для збiльшення страхових внескiв та розширення страхового 

поля товариство приймає ряд заходiв, а саме: використовує гнучкi тарифи; рекламує страховi 

послуги серед населення, пiдприємств. Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн. Новi 

технологiї i товари товариство не впроваджує. Сировинної бази товариство не має, оскiльки надає 

послуги i виробництвом не займається. 

  

За останнi п'ять рокiв Товариством не здiйснювались операцiї вiдчудження або придбання 

основних засобiв у значних розмiрах. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради та членами виконавчого 

органу,афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладалися. 



  

Товариство має на балансi власну будiвлю в м.Одеса на суму 4115,7 тис.грн.Офiсне примiщення 

Дирекцiї орендується за адресою мiсцезнаходження товариства.Володiння ОЗ здiйснюється на 

правах власностi на постiйнiй основi.Загальна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв 

товариства по експертнiй оцiнцi на 31.12.2016р.становить 17655,0 тис.грн.Ступiнь зносу 

70%.Ступiнь використання 87,3%.Товариство має на балансi основнi засоби представлен i 

компьютерною технiкою, орг.технiкою, транспортними засобами тощо.Обтяження на майно не 

накладалось. 

  

Можливi фактори ризику в дiловий дiяльностi - полiтична та економiчна нестабiльнiсть України. 

Змiна законодавства та оподаткування. Iнфляцiйнi процеси. 

  

Факти виплати штрафних санкцiй протягом 2016 року вiдсутнi. 

  

Компанiя забезпечена власним капiталом для поточних потреб i покриття страхових резервiв та 

виконує вимоги щодо розмiру капiталу, встановлених законодавством України. 

  

Своєчасно не виконаних на кiнець 2016 року договорiв Компанiє не має.  

  

Стратегiя розвитку Компанiї направлена насамперед на збiльшення кiлькостi клiєнтiв та їх 

утримання.  

  

Компанiя здiйснює дослiдження страхового ринку України з метою забезпечення ефективної 

роботи. Витрати на дослiдження на розробки за звiтний рiк вiдсутнi. 

  

Компанiя не є стороною у судовому процесi з розгляду господарських та цивiльних справ, позовнi 

вимоги за якими становлять суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, згiдно Єдиного 

державного реєстру судових рiшень. 

  

Протягом 2016 року було укладено близько 11 351 договорiв iз приватними клiєнтами, та 218 

договiр з юридичними особами. За звiтний перiод забезпечено надходження до бюджету Компанiї 

у виглядi страхових премiй 30 467,1 тис. грн., в тому числi Дирекцiєю в м. Києвi –30 467,1 тис. 

грн. Сума сплачених страхових вiдшкодувань станом на 31.12.16р. загалом становила 14 039,2 

тис.грн., з яких 14 018,6 тис.грн. сплачено клiєнтам в м. Києвi, а у регiональних представництвах 

СК "КРОНА" – 20,6 тис.грн. Вищенаведенi показники доводять надiйнiсть захисту ризикiв 

Страхувальникiв в СК "КРОНА". Коефiцiєнт страхових виплат Компанiї в цiлому значно 

перевищує середнiй загальноринковий аналогiчний показник страхового ринку України та вказує 

на якiсть, надiйнiсть i високий рiвень сервiсу, що є сновними принципами роботи страхової 

компанiї "КРОНА". Сума страхових резервiв на кiнець 2016 року становила 6821,0 тис. грн. 

Активи компанiї 2015 рiк - 46 692,0 тис. грн., в 2016 роцi - 52 678 тис.грн.Страховий портфель СК 

"КРОНА" у вiдсотковому вiдношеннi в 2016 роцi виглядає наступним чином: 74,5% - добровiльне 

медичне страхування (ДМС), 8,8 % - КАСКО, 2,6% - страхування вiдповiдальностi, 0,9% -

добровiльне страхування майна, 0,4%- страхуваня медичних витрат, 5,6% - страхування ядерних 

установок, 7,2% iншi види страхування. Страховi платежi у 2014, 2015,2016 роцi вiдповiдно: 24 

667,1 тис. грн., 28 288,0 тис. грн.,30 467,1 тис.грн. Страховi виплати у 2014, 2015,2016 роцi 

вiдповiдно: 13 173,8 тис.грн.,14 394,1 тис. грн., 14 039,2 тис.грн. 



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: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
3507 4115.7 0 0 3507 4115.7 

машини та 

обладнання 
82.5 1088.1 0 0 82.5 1088.1 

транспортні 

засоби 
155.8 382.6 0 0 155.8 382.6 

земельні ділянки 
      

інші 3778.7 10717.6 0 0 3778.7 10717.6 

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 
      

інвестиційна 

нерухомість       

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 7524 16304 0 0 7524 16304 

Опис Товариство має на балансi власну будiвлю в м.Одеса на суму 4115,7 тис.грн.Офiсне примiщення 

Дирекцiї орендується за адресою мiсцезнаходження товариства.Володiння ОЗ здiйснюється на 

правах власностi на постiйнiй основi.Загальна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв 

товариства по експертнiй оцiнцi на 31.12.2016р.становить 19655,0 тис.грн.Ступiнь зносу 

70%.Ступiнь використання 87,3%.Товариство має на балансi основнi засоби представлен i 

компьютерною технiкою, орг.технiкою, транспортними засобами тощо.Обтяження на майно не 

накладалось. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

43808 37102 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
33510 33510 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

33510 33510 



Опис Визначення вартостi чистих активiв ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА" проводиться за 

формулою: 

Ряд.1095Ф1 + Ряд.1195Ф1 - Ряд.1595Ф1 - Ряд.1695Ф1  

Чистi активи 2016 року=33382+19296-6821-2049= 43808 (тис. грн.), 

Чистi активи 2015 року= 28576+18116-7329-2261= 37102 (тис. грн.) 

Розмiр нетто активiв Компанiї розраховується за формулою наступним чином: 

Ряд.1300Ф1 - Ряд.1000Ф1 - Ряд.1595Ф1 - Ряд.1695Ф1- Ряд.1700Ф1 

Ромiр нетто-активiв (чистих активiв) 2016 року= 52678-1351-6821-2049-0= 42457 (тис. грн.) 

Висновок Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй 

статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння 

вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 

155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: 

"Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих 

активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство 

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi 

змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає 

меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство 

пiдлягає лiквiдацiї". 

Заявлений статутний капiтал Пiдприємства складає 33 510 тис. грн. На 31 грудня 2016 року 

статутний капiтал Пiдприємства сплачений повнiстю. Його чистi активи, визначенi на таку ж 

саме дату перевищують заявлений статутний капiтал, тобто чистi активи знаходяться в межах 

дiючого законодавства.Станом на 31.12.2016р. розмiр нетто-активiв (чистих активiв) 

перевищує зареєстрований та сплачений статутний фонд Компанiї на 8947 тис. грн. ( 42457– 

33510).  

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 0 X X 

Усього зобов'язань X 0 X X 

Опис: Непогашених боргiв ПрАТ "СК" КРОНА" у звiтному 2016-му роцi немає. 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 



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

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА " ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01054, м. Київ, вул. О. Ганчара41 А 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3886 26.10.2006 

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

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

н/д н/д н/д н/д 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

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

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА " ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01054, м. Київ, вул. О. Ганчара41 А 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3886 26.10.2006 

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

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

н/д н/д н/д н/д 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

Акцiонерам та управлiнському персоналу, 

Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

«КРОНА» (код ЄДРПОУ 30726778, адреса державної реєстрацiї - м. Київ, вул. Костянтинiвська, 19, дата державної 

реєстрацiї 09.03.2000 року, далi – Товариство), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Товариства станом 

на 31.12.2016 року, звiт про сукупний дохiд, звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки , а також 

звiтнiсть, яка пiдготовлена вiдповiдно до вимог центральних органiв виконавчої влади України.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та звiтностi вiдповiдно до вимог центральних органiв виконавчої влади 

України щодо формату подання фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 

визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2014 року), прийнятих 

рiшенням Аудиторської Палати України №320/1 вiд 29 грудня 2015 року в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Цi 

стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриттiв 

у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 



управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 

Стаття балансу «Фiнансовi iнвестицiї в дочiрню компанiю» в сумi 10 137 тис. грн., яка облiкована за собiвартiстю, має 

ознаки знецiнення. На нашу думку, її вiдшкодовувана вартiсть не перевищує 7 486 тис. грн., отже вартiсть iнвестицiй є 

завищеною на 2 651 тис. грн., та вiдповiдна сума завищення впливає на фiнансовий результат Компанiї за 2016 рiк. 

В звiтностi, що складена згiдно формату встановленому центральними органами виконавчої влади України, зокрема в 

звiтi про фiнансовий стан (балансi) вiдображена стаття «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за 

методом участi в капiталi» станом на 31.12.2016 та 31.12.2015 в сумi 11 523 грн. Також в звiтi про фiнансовий стан 

(балансi) вiдображена стаття «Iншi фiнансовi iнвестицiї» в сумi 3 890 тис. грн. на 31.12.2016 та 7 147 тис. грн. на 

31.12.2015 якi є iнвестицiями в корпоративнi права. . Фактично Товариство метод участi в капiталi не застосовує, а 

данi iнвестицiї є iнвестицiєю в дочiрню компанiю та iншими фiнансовими активами. Отже вони мають бути 

представленi у статтi балансу «Iншi фiнансовi iнвестицiї» загальною сумою 18 670 тис. грн. на 31.12.2015 та 15 413 

тис .грн. на 31.12.2016. 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться в параграфi «Пiдстави для 

висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан Товариства на 31.12.2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а звiтнiсть, складена за 

вимогами центральних органiв виконавчої влади України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк, 

вiдповiдає цим вимогам 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу, що в складi звiтностi, яка перевiрена аудитором є звiтнiсть, складена вiдповiдно до формату 

подання фiнансової звiтностi, що вимагається центральними органами виконавчої влади в Українi. Не зважаючи на 

позначку на цiй звiтностi, вона не може розглядатись як належна звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi, тому необхiдно враховувати факт, що вона складена виключно з метою виконання вимог щодо її складання 

вiдповiдно до законодавства України 

Iншi питання 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2015 рiк була перевiрена iншим аудитором, який висловив умовно-позитивну думку 

щодо цiєї звiтностi вiд 16 квiтня 2016 року. Пiдставою для модифiкацiї була неможливiсть отримати належнi та 

достатнi аудиторськi докази щодо оцiнки знецiнення довгострокових фiнансових iнвестицiй а також неможливiсть 

отримати iнформацiю про котирування певних фiнансових активiв. 

Директор аудиторської фiрми  

«ПКФ Аудит-фiнанси» I.О. Каштанова 

Директор з аудиту Т.С. Пашина 

(сертифiкат аудитора серiя А № 004724)  

28 лютого 2017 року 

вул. О. Гончара, 41, 3 поверх, мiсто Київ, Україна, 01054, тел/факс 044-501-25-31 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси» здiйснює дiяльнiсть на 

пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 26.10.2006 року № 3886, видане за 

рiшенням Аудиторської палати України 26.10.2006 року №167/3.  

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв № П 000379 вiд 05.02.2013 року 

Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

фiнансових установ № 0067 вiд 19.09.2013 року 



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 2014 1 1 

3 2013 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): н/д 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): н/д 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): н/д 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: 2 

членів наглядової ради - акціонерів 
 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

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 2 

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) 
 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
17 

 

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)  Жодного комiтету у складi 

Наглядової ради станом на 

31.12.2016р. не створено. 



Інші (запишіть)  н/д 

 

 

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)  н/д 

 

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): н/д 
 

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)  Рiчними загальними зборами 

акцiонерiв ПрАТ "СК "КРОНА" 

було прийнято рiшення №1/2016 

вiд 28 квiтня 2016р. про змiну 

персонального складу посадових 

осiб та обрання на посади Голови 

та члена Наглядової ради ПрАТ 



"СК "КРОНА" з 01.05.2016 р. 

строком на 3 роки – фiзичних осiб 

- представникiв акцiонерiв 

Товариства з обмеженою 

вiдповдальнiстю "Iмпульс-Т" та 

Товарситва з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Селектив".  

 

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? 2 

 

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 Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так 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 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

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

 



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  н/д 

 

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 Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Ні Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 



стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів 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) н/д 

 

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)  н/д 

 

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) На вимогу законодавства України 

проводилась аудиторська 

перевiрка зовнiшнiм 

консультантам (аудитором) 

 

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)  У вiдповiдностi до Статут 

Товариства - не менше 1 разу на 

рiк з метою надання звiту Ревiзора 

на рiчних загальних зборах 

акцiонерiв Товариства. 

 

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) Ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Станом на 

31.12.2016р. в ПрАТ "СК "КРОНА" кодекс корпоративного управлiння не прийнятий.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Не оприлюднено.  

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 

Iнформацiї не має. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

1.Мета провадження дiяльностi страховика Метою впровадження дiяльностi ПрАТ «СК «КРОНА» 

є: •Здiйснення пiдприємницької дiяльностi Компанiї для одержання прибутку в iнтересах 

акцiонерiв Товариства. •Максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi 

акцiй Товариства. •Отримання акцiонерами дивiдендiв. •Здiйснення фiнансової дiяльностi, в 

межах, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Предметом 

дiяльностi Товариства є страхова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових 

резервiв та їх управлiнням, у тому числi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв, надання 

послуг, якщо це безпосередньо пов’язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi 

операцiї для забезпечення власних господарських .  

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. 

Статутний капiтал Товариства подiлено на 295 110 (двiстi дев’яносто п’ять тисяч сто десять) 

простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 113,55 грн. (сто тринадцять гривень 55 коп.) кожна. 

Акцiя Товариства є iменним цiнним папером, який посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо 

Товариства, включаючи право на: отримання частини прибутку Товариства у виглядi дивiдендiв; 

право на отримання частини майна Товариства або вартостi частини майна у разi лiквiдацiї 

Товариства; право на управлiння Товариством; право на отримання iнформацiї про господарську 

дiяльнiсть Товариства, а також iншi права, передбаченi чинним законодавством України. 

Акцiонерами ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» , що мають iстотну участь у капiталi 

Товариства є юридичнi та фiзичнi особи: •Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iмпульс-Т», 

код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров. Електрикiв,15, володiє 102429 акцiй (шт.) номiнальною 

вартiстю 11 630 812,95 грн., що становить 34,708752 % статутного капiталу Товариства. 

•Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Селектив», код ЄДРПОУ 34294305, м. Київ, пров. 

Електрикiв,15, володiє 46522 акцiй (шт.) номiнальною вартiстю •Плачков Iван Васильович, код 

IПН 2114606178, м. Київ, вул. Богомольця, 5 кв. 8, володiє 43640 акцiй (шт.) номiнальною 

вартiстю 4 955 322,00 грн., що становить 14,787706 % статутного капiталу Товариства. •ПАТ 

«Київенерго», код ЄДРПОУ 00131305, м. Київ, площа Iвана Франка,5, володiє 35 235 акцiй (штук) 

номiнальною вартiстю 4 000 934,25 грн., що становить 11,9396 % статутного капiталу Товариства. 

За звiтний рiк склад власникiв iстотної участi змiнювався. Склад власникiв iстотної участi вимогам 

чинного законодавства задовольняє.  

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

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 



шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх правил, 

що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi 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. 

Заходи впливу, протягом 2016 року органами державної влади до ПрАТ «Страхова компанiя 

«КРОНА», в тому числi до членiв її Наглядової ради та Виконавчого органу Компанiї не 

застосовано. 

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

характеристики або про відсутність такої системи. 

З метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, зменшення вразливостi до них, впроваджена «Стратегiя 

управлiння ризиками ПрАТ «СК «КРОНА», що розроблена у вiдповiдностi iз вимогами 

законодавства України, зокрема, Законом України про страхування (в редакцiї вiд 11.08.2013) та 

Розпорядженням №295 вiд 04.02.2014р. Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг «Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування 

системи управлiння ризиками у страховика». Ця стратегiя визначає порядок створення i 

застосування системи управлiння ризиками ПрАТ «СК «КРОНА», що включає систему заходiв по 

обмеженню або мiнiмiзацiї рiзних видiв ризикiв в системi економiчних вiдносин, порядок 

проведення стрес-тестування. Метою управлiння ризиками Компанiї є максимiзацiя позитивного 

ефекту реалiзацiї ризикiв (додатковий прибуток, дохiд i т.д.) та мiнiмiзацiя негативного впливу 

його реалiзацiї (збитки, втрати, i т.д.). Всi ринковi обставини, взятi в єдностi та з урахуванням їх 

взаємодiї, визначають загальну вартiсть ризику. Страховий ризик характеризує стан предметiв 

договорiв страхування та обставини, в яких вони знаходяться. Загальна вартiсть ризику 

визначається як сума окремих ризикiв, що впливають на предмети договорiв страхування. 

Компанiя має постiйно вiдстежувати розвиток ризикiв шляхом проведення вiдповiдного 

статистичного облiку, аналiзу та обробки зiбраної iнформацiї. Керiвництво Компанiї має постiйно 

вiдстежувати та аналiзувати вiрогiднiсть настання специфiчних ризикiв, що важко пiддаються 

методам математичного аналiзу, таких як полiтична нестабiльнiсть (зокрема у перiоди 

президентських та парламентських виборiв), хвилi загального економiчного спаду, змiни настроїв 

у суспiльствi, та iншi фактори ризику, якi можуть мати значний вплив на успiшнiсть дiяльностi 

компанiї. Цi фактори набувають особливо важливого значення, виходячи з тих обставин, що 

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в умовах слабко розвинених економiчної та полiтичної систем, 

де держава не завжди добре та вчасно виконує покладенi на неї функцiї. В цьому контекстi, 

вiдправною точкою повиннi служити Сувереннi рейтинги України з прогнозом наступних 

мiжнародних рейтингових агентств: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s. Керiвництво Компанiї 

зобов’язується щорiчно проводити оцiнку iснуючих та експертизу потенцiйних ризикiв, а в разi 

необхiдностi, здiйснювати такi заходи частiше. Дiяльнiсть Компанiї аналiзується на предмет 

оцiнки iснуючих та виявлення нових ризикiв, з урахуванням основних принципiв управлiння 

ризиками. Щорiчно, вiдповiдальний за систему управлiння ризиками працiвник складає Карту 

ризикiв на наступний фiнансовий рiк та визначає загальну суму ризикiв у гривневому еквiвалентi 

вiдповiдно матрицi ризикiв. Для пiдвищення ефективностi роботи Компанiї, виявленi ризики 

необхiдно ранжувати. Ризики мають ряд найважливiших характеристик, що дозволяють визначити 

значимiсть даного ризику для Компанiї (далi «iстотнi»), i необхiднiсть проведення оцiнки системи 

внутрiшнього контролю. Будь-якому ризику властива «невизначенiсть» i для вимiрювання 

суттєвостi, розмiру ризику, в Компанiї застосовуються оцiнка ймовiрностi його настання i 

матерiальнiсть - ступiнь впливу. Однак розрiзняють також i iншi характеристики, що впливають на 

iстотнiсть: - Керованiсть (ступiнь можливостi або оперативностi реагування на ризик); - Близькiсть 

настання (наскiльки прогнозуємо той чи iнший перiод можливої реалiзацiї ризику); - Зв'язанiсть 

(взаємозв'язок виявленого ризику з iншими ризиками) Пiсля проведення оцiнки ризикiв за 



критерiями ймовiрностi i впливу (матерiальностi), ризики ранжуються, як: Високий - для 

мiнiмiзацiї ризикiв потрiбнi термiновi дiї Вище середнього - дiї для мiнiмiзацiї ризику обов'язковi 

Середнiй - рекомендуються дiї по мiнiмiзацiї ризику, за наявностi ресурсiв Низький - додаткових 

заходiв не потрiбно. Невiд’ємною частиною процедури управлiння ризиками є запровадженi в 

Компанiї стандартизованi процедури, положення, описи бiзнес-процесiв, регламенти, порядки, 

правила, посадовi та робочi iнструкцiї, полiтика в сферi якостi.  

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. 

Внутрiшнiй аудит слiд розглядати як невiд'ємну частину загальної системи управлiння, тож 

вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 05.06.2014 № 1772 «Про затвердження 

Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових установах» в СК «КРОНА» у 

2014 роцi впроваджено систему внутрiшнього аудиту. Внутрiшнiй аудит, як система контролю за 

дiяльнiстю Компанiї має на метi оцiнку та вдосконалення системи внутрiшнього контролю 

Компанiї. Внутрiшнiй аудитор приймає участь в удосконаленнi систем управлiння ризиками, 

внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення: - ефективностi 

процесу управлiння ризиками; - надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього 

контролю; - ефективного корпоративного управлiння; - повноти та достовiрностi фiнансової i 

управлiнської iнформацiї; - дотримання Компанiєю вимог законодавства України. Дiяльнiсть 

внутрiшнього аудитора полягає у наданнi незалежних i об’єктивних консультацiй, спрямованих на 

удосконалення дiяльностi Компанiї. Для цього внутрiшнiй аудитор проводить об’єктивний аналiз 

фактичних даних з метою здiйснення незалежної оцiнки i висловлення думки про надiйнiсть i 

ефективнiсть систем, процесiв, операцiй, а також здiйснює консультацiйну пiдтримку керiвництва 

i менеджменту Компанiї. Службою внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї протягом 2016 – го 

року виконувались такi функцiї: - нагляд за поточною дiяльнiстю фiнансової установи; - контроль 

за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння фiнансової установи; - 

перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi фiнансової установи; - аналiз iнформацiї про 

дiяльнiсть фiнансової установи, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення 

повноважень посадовими особами фiнансової установи; - виконання iнших передбачених 

законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю фiнансової установи.  

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

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Протягом 2016 року вiдчуження активiв ПрАТ «СК «КРОНА» в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi страховика розмiр, не вiдбувалось. 

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

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Оцiнка активiв для купiвлi-продажу в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика 

розмiр, протягом 2016 року не проводилась. 

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 2016 року ПрАТ «СК «КРОНА» будь-якi операцiї з пов’язаними особами, в тому числi в 

межах однiєї промислово-фiнансової групи, не проводила. 

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

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

Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, якi рекомендованi 

Аудиторською палатою України в якостi нацiональних стандартiв аудиту. Аудиторський висновок 



складено згiдно з вимогами Методичних рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за 

наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика, 

затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 

12.10.2006р. № 6313, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг №700, 705, 706, 720, якi вимагають вiд аудиторiв дотримання 

етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.  

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) 

Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арка" Органiзацiйно-правова 

форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31520115 

Мiсцезнаходження фактичне 01103, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, Кiквiдзе,3 

Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi 2698 Назва державного органу, що 

видав лiцензiю або iнший докумен Аудиторська палата України Дата видачi лiцензiї або iншого 

документа 28.09.2001 Мiжмiський код та телефон +380445072554 Факс +380445072554 Вид 

дiяльностi Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства за МСФЗ 

Опис Аудиторська фiрма, з якою Компанiя уклала договiр на аудиторськi послуги.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi – 16 рокiв. 

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

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги ПрАТ «СК «КРОНА» - 15 рокiв. 

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

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Iншi аудиторськi послуги ПрАТ «СК «КРОНА» аудиторською фiрмою «Арка» не надавалися. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Конфлiкти iнтересiв не виникали. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Ротацiя аудиторiв протягом останнiх 10-ти рокiв не проводилася. 

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. 

Фактiв подання недостовiрної звiтностi Товариства, пiдтвердженої аудиторським висновком 

немає. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Органiзацiйна структура Товариства включає в себе юридичний вiддiл та вiддiл врегулювання 

збиткiв, якi забезпечують належне функцiонування механiзму розгляду скарг клiєнтiв Товариства 

та вжиття вiдповiдних заходiв з їх задоволення.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

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



скарги. 

Уповноваженою особою для розгляду скарг є Генеральний Директор ПрАТ "СК "КРОНА" -

Добренкова Юлiя Володимирiвна 

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). 

Загальна кiлькiсть позовiв та результати їх розгляду мiстяться у реєстрi судових рiшень України. 

Не розглянутих скарг стосовно надання фiнансових послуг не має. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Результати їх розгляду мiстяться у реєстрi судових рiшень України. 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "КРОНА" 
за ЄДРПОУ 30726778 

Територія 
 

за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 233 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
30 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
м. Київ , вул. Костянтинiвська, 19 

Подiльський р-н,04071  

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 2044 1351 1240 

первісна вартість 1001 2044 1351 1240 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 7524 16304 3560 

первісна вартість 1011 7524 16304 3560 

знос 1012 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 926 

первісна вартість 1016 0 0 926 

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 

 

11523 

 

11523 

 

16153 

інші фінансові інвестиції 1035 7147 3890 2912 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 146 143 171 

Відстрочені податкові активи 1045 192 171 317 

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 2100 

Усього за розділом I 1095 28576 33382 27379 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 2 3 157 

Виробничі запаси 1101 0 0 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 5152 4925 9314 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

9 

 

14 

 

104 

з бюджетом 1135 2 274 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 259 0 

з нарахованих доходів 1140 143 147 84 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2266 2616 327 

Поточні фінансові інвестиції 1160 1629 1221 955 

Гроші та їх еквіваленти 1165 8511 8703 9913 

Готівка 1166 0 0 11 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 402 1393 1384 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 402 1393 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 18116 19296 22238 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 46692 52678 49617 

 

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 33510 33510 33510 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 3704 12075 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 2208 2208 1658 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2320 -3985 1977 

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

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 1924 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 37102 43808 35221 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 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 68 

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 7329 6821 12308 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 941 1135 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 6388 5686 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 7329 6821 12376 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 29 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 15 48 76 

за розрахунками з бюджетом 1620 159 12 417 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 148 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 26 16 30 

за розрахунками з оплати праці 1630 52 63 68 

за одержаними авансами 1635 846 1271 307 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 164 85 0 

Поточні забезпечення 1660 103 104 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 896 450 1093 

Усього за розділом IІІ 1695 2261 2049 2020 

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 46692 52678 49617 

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ. 

Керівник Добренкова Ю. В 

Головний бухгалтер Петренко Н. М 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "КРОНА" 
за ЄДРПОУ 30726778 

 
(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 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 27923 27783 

Премії підписані, валова сума 2011 30467 28288 

Премії, передані у перестрахування 2012 4237 1557 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -702 -969 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 991 83 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( -14039 ) ( -14394 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

13884 

 

13389 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2744 1747 

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 ( -4590 ) ( -4510 ) 

Витрати на збут 2150 ( -8281 ) ( -7546 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( -3703 ) ( -2102 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

54 

 

978 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1489 960 

Інші доходи 2240 2257 12460 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( -4109 ) ( -41782 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( -309 ) ( -27384 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1356 -949 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( -1665 ) ( -28333 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 8371 3704 

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 8371 3704 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 8371 3704 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 6706 -24629 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 367 249 

Витрати на оплату праці 2505 1633 1583 

Відрахування на соціальні заходи 2510 357 566 

Амортизація 2515 0 0 



Інші операційні витрати 2520 14217 11760 

Разом 2550 16574 14158 

 

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 Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ. 

Керівник Добренкова Ю.В. 

Головний бухгалтер Петренко Н.М. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "КРОНА" 
за ЄДРПОУ 30726778 

 
(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 

 

2147 

 

1126 

Повернення податків і зборів 3005 0 33 

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 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 29304 26601 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 546 7453 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( -12544 ) 

 

( -11937 ) 

Праці 3105 ( -1316 ) ( -1379 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -366 ) ( -635 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -2071 ) ( -1111 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -1743 ) ( -858 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( -152 ) ( -374 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( -16949 ) ( -17270 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1401 2507 

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 1593 719 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

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 1593 719 

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 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 192 3226 

Залишок коштів на початок року 3405 8511 5285 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 8703 8511 

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ. 

Керівник Добренкова Ю. В 

Головний бухгалтер Петренко Н. М 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "КРОНА" 
за ЄДРПОУ 30726778 

 
(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) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

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: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

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 Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ. 

Керівник Добренкова Ю.В. 

Головний бухгалтер Петренко Н.М. 



   
КОДИ 

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

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА" за ЄДРПОУ 30726778 

 
(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 33510 0 3704 2208 -2320 0 0 37102 

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 33510 0 3704 2208 -2320 0 0 37102 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -1665 0 0 -1665 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 8371 0 0 0 0 8371 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 8371 0 0 0 0 8371 

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 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

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) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 8371 0 -1665 0 0 6706 

Залишок на 

кінець року 
4300 33510 0 12075 2208 -3985 0 0 43808 

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть формується згiдно МСФЗ. 

Керівник Добренкова Ю. В 

Головний бухгалтер Петренко Н. М 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН 

 

Примiтки На 31.12.2016 На 31.12.2015 

 

 

Основнi засоби 2 16 304 7 524 

Нематерiальнi активи, крiм гудвiлу 3 1 351 2 044 

Фiнансовi iнвестицiї в дочiрню компанiю 5 10 137 10 137 

Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу 5 5 276 8 533 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 5 143 146 

Вiдстроченi податковi активи 171 192 

Необоротнi активи 33 382 28 576 

 

Запаси 3 2 

Дебiторська заборгованiсть 

за страховою дiяльнiстю, чиста 5 4 925 5 152 

Iншi оборотнi фiнансовi активи 5 2 616 2 266 

Активи за перестрахуванням 4 1 393 402 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 5 3 371 3 179 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 6 553 6 961 

Дебiторська заборгованiсть за 

виданими авансами 14 9 

Дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом 274 2 

Дебiторська заборгованiсть з 

нарахованих доходiв 147 143 

Оборотнi активи 19 296 18 116 

AКТИВИ 52 678 46 692 

Акцiонерний (статутний) капiтал 7 33 510 33 510 

Додатковий капiтал 12 075 3 704 

Резервний капiтал 8 2 208 2 208 

Iншi фонди 2 000 3 145 

Непокритий збиток (5 985) (5 465) 

Капiтал 43 808 37 102 

Короткостроковi резерви на 

винагородження працiвникiв 11 104 103 

Зобов'язання за страховою 

дiяльнiстю 9 6 821 7 329 

Короткострокова кредиторська 

заборгованiсть 10 1 945 2 158 

Короткостроковi зобов'язання 8 870 9 590 

Зобов'язання 8 870 9 590 

КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 52 678 46 692 

 

ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ 

 

Показники Примiтки Рiк, що закiнчився 31 грудня 

2016 2015 



 

Страховi премiї 13 30 467 28 288  

Страховi премiї, що переданi  

перестраховикам (4 237) (1 557) 

Змiна резервiв незароблених  

премiй 9 1 693 1 052 

Страховi виплати 16 (14 039) (14 394) 

Фiнансовий результат вiд страхово 

ї дiяльностi 13 884 13 389 

Iнвестицiйнi доходи 14 1 445 943 

Iншi операцiйнi доходи 15 376 933 

Чистi доходи 15 705 15 265 

Витрати на маркетинг та управлiння 17 (12 870) (12 056) 

Iншi операцiйнi витрати 15 (905) (503) 

Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв (194) (693) 

Витрати операцiйної дiяльностi (13 969) (13 252) 

Результат вiд операцiйної дiяльностi 1 736 2 013 

Знецiнення фiнансових iнвестицiй (2 045) (29 397) 

Витрати за податком на прибуток 12 (1 356) (949) 

Прибуток (збиток) за рiк (1 665) (28 333) 

Дооцiнка(уцiнка) необоротних активiв 8 371 3 704 

Всього iнший сукупний дохiд 8 371 3 704 

СУКУПНИЙ ДОХIД 6 706 (24 629) 

 

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 

Показники  

Примiтки Примiтки Рiк, що закiнчися Рiк, що закiнчився  

31 грудня 2016р. 31 грудня 2015р. 

 

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 

 

Надходження вiд страхових премiй 29 304 26 601 

Повернення податкiв i зборiв 33 

Iншi надходження 546 7 453 

Витрати на страховi виплати (11 758) ( 16 517) 

Витрати на придбання товарiв, робiт, послуг (12 544) (11 937) 

Витрати на оплату працi (1 316) (1 379) 

Витрати на оплату внескiв на соцiальнi заходи (366) (635) 

Витрати на оплату податку на прибуток (1 743) (858) 

Витрати на оплату iнших податкiв i зборiв (328) (253) 

Витрати на оплату авансiв (152) (374) 

Виплата агентської винагороди (5 191) (753) 

 

Чистий рух вiд операцiйної дiяльностi (3 548) 1 381 

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi  

Надходження вiд отримання вiдсоткiв 1 593 719 

Надходження вiд реалiзацiї необоротних  

активiв та корпоративних прав 2 147 1 126 

Розмiщення та повернення депозитiв  

Чистий рух вiд iнвестицiйної дiяльностi 3 740 1 845 

Чистий рух грошових коштiв за рiк 192 3 226 

Залишок коштiв на початок року 6,23 8 511 5 285 

Залишок коштiв на кiнець року 6,23 8 703 8 511 



 

Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти на рахунках в банках включають 

депозити строком бiльше 3 мiсяцiв з дати розмiщення, якi вiднесенi до фiнансових iнвестицiй. 

 

2016 2015 

Грошовi кошти 6 553 6 961 

Депозити строком бiльше  

3-х мiсяцiв з дати розмiщення 2 150 1 550 

Всього 8 703 8 511 

 

ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI 

Показники Змiни капiталу власникiв компанiї 

Акцiонерний Додатковий Резервний Iншi Нерозподiлений Всього 

(статутний) капiтал Капiтал фонди прибуток капiтал 

капiтал власникiв 

 

Залишок на  

31.12.2014 року 33 510 1 884 2 707 23 630 61 731 

Сукупний дохiд (28 333) (28 333) 

Дооцiнка необоротних 3704 3704  

активi  

Вiдрахування до 

резервного капiталу 324 (324)  

Вiдрахування до iнших фондiв 438 (438)  

Змiни капiталу за  

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р. 3 704 324 438 (29 095) (24 629) 

Залишок на 31.12.2015 року 33 510 3 704 2 208 3 145 (5 465) 37 102 

Сукупний дохiд x (1 665) (1 665) 

Iншi змiни 

Дооцiнка 

необоротних активiв 8371 8371 

Iншi змiни в капiталi (1 145) 1 145 

 

 

 

Змiни капiталу за  

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р. 8 371 (1 145) (520) 6 706 

Залишок на 31.12.2016 року 33 510 12 075 2 208 2 000 (5985) 43808 

 

 

1.Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ «Страхова компанiя «Крона» 

1.1 Загальна iнформацiя 

ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» (далi – Компанiя) зареєстрована в Українi i є резидентом 

України. Компанiя заснована вiдповiдно до законодавства України у формi Приватного 

акцiонерного товариства, у якому вiдповiдальнiсть акцiонерiв обмежена кiлькiстю належних їм 

акцiй. 

Приватне акцiонерне Компанiя «Страхова компанiя «КРОНА» є повним правонаступником 

закритого акцiонерного товариства закритого типу «Страхова компанiя «Київ-енерго-полiс», яке 

було засновано 09 березня 2000р. У травнi 2006 року було зроблено ребрендiнг i СК «Київ-енерго-

полiс» було перейменовано в СК «КРОНА». Акцiонерами Компанiї є юридичнi особи, 

зареєстрованi на територiї України. Компанiя має 4 фiлiї у великих мiстах України. 

Послуги Компанiї по страхуванню включають майнове страхування автотранспортних засобiв 

(КАСКО), страхування майна, страхування фiнансових ризикiв, страхування вiд нещасних 



випадкiв i добровiльне медичне страхування, страхування медичних витрат, страхування 

наземного транспорту, страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за 

ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, авiацiйне страхування 

цивiльної авiацiї та iншi. Компанiя не має лiцензiї на страхування життя.  

ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» має лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України на здiйснення 21 видiв страхової дiяльностi, у тому числi 8 видiв 

обов'язкового страхування i 13 добровiльного. 

ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» є членом Ядерного страхового пулу України з 2005 року та є 

одним з його засновникiв. Приймає ризики вiд нерезидентiв свiтової пулiнгової системи ядерного 

страхування вiдповiдно до квот, якi затвердженi в Ядерному страховому пулi України. 

ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» є членом асоцiацiї Аеропортiв України.  

Головний офiс Компанiї знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Костянтинiвська, 19. 

ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА» є унiверсальною ризиковою страховою компанiєю, яка має 

право проведення страхової i перестрахової дiяльностi вiдповiдно до отриманих лiцензiй.  

Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй, зазначених в таблицi нижче: 

Лiцензiя Номер Дата 

медичне страхування 

(безперервне страхування здоров’я) АЕ 293773 з 12.12.2006 р.Безстрокова 

страхування вiд нещасних випадкiв АЕ 293775 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування наземного тран спорт 

у (крiм залiзничного) АЕ 293772 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування водного транспорту  

(морського внутрiшнього та iнших 

видiв водного транспорту) АЕ 293762 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування вантажiв та багажу  

(вантажобагажу) АЕ 293770 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування вiд вогневих ризикiв 

та ризикiв стихiйних явищ АЕ 293761 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування майна (крiм залiзничного, наземного,  

повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього  

та iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу)) АЕ 293768 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування цивiльної вiдповiдальност 

i власникiв наземного транспорту (включаючи  

вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ 293766 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування вiдповiдальност 

i власникiв водного транспорту  

(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ 293769 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування вiдповiдальностi перед 

третiми особами (крiм цивiльно 

ї вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, вiдповiдальност 

i власникiв повiтряного транспорту 

, вiдповiдальностi власникiв водного 

транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника)) АЕ 293780 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi  

позичальника за непогашення кредиту) АЕ 293764 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування фiнансових ризикiв АЕ 293779 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування медичних витрат АЕ 293763 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхова дiяльнiсть у форм 

i добровiльного страхування 



сiльськогосподарської продукцiї розпоряд-ження №775 з 12.04.2016 р.Безстрокова 

вiд 12.04.201 

Обов’язкове страхування: АЕ 293777 з 11.04.2006 р.Безстрокова 

страхування цивiльної  

вiдповiдальностi суб’єктiв  

господарювання за шкоду, як 

у може бути заподiяно пожежами 

та аварiями на об’єктах пiдвищеної  

небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечн 

i об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть 

на яких може призвести до аварiй 

екологiчного та  

санiтарно-епiдемiологiчного характеру АЕ 293781 з 11.04.2006 р.Безстрокова 

страхування вiдповiдальностi 

експортера та особи, яка 

вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) 

небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування 

шкоди, яку може бути заподiяно здоров’ю 

людини, власностi та навколишньому 

природному середовищу пiд час 

транскордонного перевезення 

та утилiзацiї (видалення) небезпечних 

вiдходiв АЕ 293778 з 14.09.2006 р. Безстрокова 

страхування цивiльної вiдповiдальностi  

оператора ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок 

ядерного iнциденту АЕ 293776 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

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) АЕ 293771 з 04.08.2005 р.Безстрокова 

страхування вiдповiдальностi 

суб’єктiв перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезенi небезпечних вантажiв АЕ 293774 з 04.08.2005 р.Безстрокова 

особисте страхування вiд  

нещасних випадкiв на транспортi АЕ 293767 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АЕ 293767 з 01.08.2006 р.Безстрокова 

страхування цивiльної вiдповiдальностi 

громадян України, що мають у власност 

i чи iншому законному володiннi зброю, 

за шкоду, яка може бути заподiяна третiй 

особi або її майну внаслiдок володiння,  

зберiгання чи використання цiєї зброї АЕ 293765 з 26.07.2005 р.Безстрокова 

страхова дiяльнiсть у формi обов’язкового 

страхування предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування розпорядження №704 з 05.04.2016 р.Безстрокова 

вiд 05.04.2016 



страхова дiяльнiсть у форм 

i обов’язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

приватного нотарiуса розпорядження №705 з 05.04.2016 р.Безстрокова 

вiд 05.04.2016 

 

Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю фiнансову звiтнiсть подано в українських гривнях, якщо 

не зазначено iнше. 

1.1 Зведена iнформацiя щодо найбiльш суттєвих положень облiкової полiтики 

Заява про вiдповiднiсть 

Зазначена фiнансова звiтнiсть була пiдготована у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО). 

При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво ґрунтувалося на своєму кращому знаннi i 

розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi 

могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. 

Продовження тексту приміток 

Основа облiку 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, за виключенням оцiнки фiнансових 

iнструментiв за справедливою вартiстю (згiдно МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: Визнання та 

оцiнка»), та страхових зобов’язань (Згiдно МСФЗ 4 «Страховi контракти»). Основнi принципи 

облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено 

далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не 

зазначено iнше. 

Концептуальною основою даної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016р., є 

бухгалтерськi полiтики що базуються на вимогах МСФЗ. 

Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України, у тисячах українських 

гривень. 

Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями 

на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку 

фiнансових активiв для подальшого продажу i фiнансових iнструментiв, що облiковуються за 

справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Основнi принципи 

облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено 

далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не 

зазначено iнше. 

Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 

принципу подальшого безперервного функцiонування. У Примiтцi 26 описанi фактори 

невизначеностi, пов’язанi з по-дiями та умовами, якi можуть викликати значнi сумнiви щодо 

спроможностi Страхової компанiї продовжувати свою дiяльнiсть як безперервно дiюче 

пiдприємство. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень 

достатностi капiталу та зобов'язання акцiонерiв надавати пiдтримку Компанiї. 

Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти вiдображаються за 

справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Нижче описано 

цi методи оцiнки. 

Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна 

врегулювати зобов’язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними 

непов’язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива вартiсть являє собою 

поточну цiну пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов’язань, що 



котируються на активному ринку. Стосовно активiв та зобов’язань iз ринковими ризиками, що 

взаємно компенсуються, Страхова компанiя може використовувати середнi ринковi цiни для 

визначення справедливої вартостi позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та 

застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий 

iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо котирування цього 

фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй 

органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що 

здiйснюються на загальних умовах.  

Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня 

iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як 

модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi 

угоди, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об’єкти 

iнвестування.  

Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi ринковими даними. У 

цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли замiна будь-якого такого 

припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до суттєвої змiни суми 

прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань. 

Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати, 

що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї 

включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у 

якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються 

регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при 

перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або 

дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних 

витрат чи витрат на зберiгання. 

Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке 

зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають 

амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або 

дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi 

процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та 

амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при 

первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової 

вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан.  

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних 

витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки 

(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка 

– це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без 

урахування майбутнiх збиткiв за кредитами) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну 

дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої 

балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для 

дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни 

процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад 

плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не 

змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом 

всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та 

виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд’ємною частиною ефективної 

процентної ставки. 

Початкове визнання фiнансових iнструментiв. Похiднi фiнансовi iнструменти та iншi фiнансовi 

iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, спочатку 

визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим 



пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або 

збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж 

справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з 

тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у 

якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. 

Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом 

перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди «звичайної» купiвлi-продажу), 

визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Страхова компанiя зобов’язується 

поставити фiнансовий актив. Усi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються 

тодi, коли суб’єкт господарювання стає стороною договору про придбання фiнансового 

iнструменту.  

Припинення визнання фiнансових активiв. Страхова компанiя припиняє визнавати фiнансовi 

активи, коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше 

втратили свою чиннiсть, або (б) Страхова компанiя передала права на отримання грошових 

потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому (i) також передала в 

основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (ii) Страхова компанiя не 

передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати 

контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi 

повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi 

можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний 

ризик змiни вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки на рахунках в 

комерцiйних банках, якi не є обмеженими для використання та всi розмiщення коштiв на 

депозитних рахунках зi строком розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв. Кошти, якi розмiщенi на 

депозитних рахунках, строк повернення яких перевищує три мiсяцi, виключаються з грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв в звiтi про фiнансовий стан, проте додаються до залишку грошових 

коштiв в звiтi про рух грошових коштiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за 

амортизованою вартiстю. Грошовi кошти в банках, за якими обмежена можливiсть їх 

використання чи повернення (в тому числi внаслiдок визнання банка неплатоспроможним) не 

визнаються грошовими коштами та їх еквiвалентами у звiтностi. Такi кошти вiдображенi як iншi 

фiнансовi активи з вiдповiдним знецiненням. 

Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Цiннi 

папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, – це фiнансовi 

активи, що при початковому визнаннi безвiдклично вiдносяться до цiєї категорiї. Керiвництво 

вiдносить цiннi папери до цiєї категорiї лише у тому випадку, якщо (а) така класифiкацiя 

призводить до усунення або суттєвого зменшення невiдповiдностi в облiку, що виникає у 

результатi оцiнки активiв чи зобов’язань або визнання прибуткiв та збиткiв, пов’язаних з цими 

активами та зобов’язаннями, iз використанням рiзних методик оцiнки; або (б) група фiнансових 

активiв, фiнансових зобов’язань або обома групами i оцiнює результати операцiй з фiнансовими 

активами та фiнансовими зобов’язаннями на основi справедливої вартостi згiдно iз 

задокументованою стратегiєю управлiння ризиками або iнвестицiйною стратегiєю, i iнформацiя, 

пiдготовлена на основi справедливої вартостi, регулярно подається та аналiзується управлiнським 

персоналом. 

Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, 

облiковуються за справедливою вартiстю. Проценти, заробленi за цiнними паперами за 

справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, розраховуються з 

використанням методу ефективної процентної ставки i показуються у прибутку чи збитку за рiк як 

процентний дохiд. Дивiденди включаються до дивiдендного доходу у складi iншого операцiйного 

доходу в момент встановлення права Страхової компанiї на одержання виплати дивiдендiв i якщо 

iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiн справедливої вартостi та прибуток 

або збиток вiд припинення визнання облiковуються у прибутку чи збитку за рiк як прибуток за 

вирахуванням збиткiв вiд цiнних паперiв за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на 

фiнансовий результат, за перiод, в якому вiн виникає. 



Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у результатi 

однiєї або декiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання 

фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки оцiночних грошових потокiв, якi пов’язанi з 

фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. 

Якщо Страхова компанiя визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого 

фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вона вiдносить цей актив до групи фiнансових 

активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на 

предмет знецiнення. Основними факторами, якi враховує Страхова компанiя при визначеннi 

знецiнення фiнансового активу, є його прострочений статус.  

Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних 

ознак збитку вiд знецiнення: 

• позичальник/емiтент зазнає суттєвих фiнансових труднощiв 

• порушення умов договору, якi пов’язанi з неможливiстю сплати вiдсоткiв або основної суми 

платежiв 

• зникнення умов для надання концесiї боржнику/емiтенту, за якими боржник ранiше мав 

вiдповiднi права 

• ймовiрнiсть банкрутства позичальника/емiтента 

• зникнення активного ринку у зв’язку з фiнансовими труднощами позичальника/емiтента 

• суттєвi змiни, якi чинять негативний вплив на iнвестицiї в iнструменти капiталу, пов’язанi з 

технологiчним, ринковим, економiчним або юридичним середовищем, де емiтент здiйснює свою 

дiяльнiсть, та такi змiни свiдчать про те, що iнвестицiї можуть не повернутися 

• значне або тривале зменшення справедливої вартостi iнструментiв капiталу нижче вартостi 

придбання. 

Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об’єднуються у групи на 

основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi 

дебiтора сплатити суми заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються. 

Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на предмет 

знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових потокiв вiд активiв та 

досвiду керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми стануть простроченими в результатi 

минулих збиткових подiй i якою мiрою такi простроченi суми можна буде вiдшкодувати. 

Попереднiй досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних 

умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається 

вплив тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент. 

Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 

переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи 

емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, 

яка застосовувалася до змiни його умов. 

Збитки вiд знецiнення завжди визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для 

зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без 

урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною 

ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних 

майбутнiх грошових потокiв забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi 

потоки, що можуть виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за 

вирахуванням витрат на отримання та продаж застави незалежно вiд ступеня ймовiрностi 

звернення стягнення на предмет застави. 

Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це зменшення може 

бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення 

(наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), то визнаний ранiше збиток вiд 

знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення вiдображається у 

прибутку чи збитку за рiк.  

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд 



знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля 

визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум кредитується на рахунок 

вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи збитку за рiк. 

Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу. Ця класифiкацiя включає iнвестицiйнi цiннi 

папери, якi Страхова компанiя має намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть 

бути проданi для покриття потреб лiквiдностi або внаслiдок змiн процентних ставок, курсу обмiну 

або цiн акцiй. Страхова компанiя здiйснює вiдповiдну класифiкацiю iнвестицiйних цiнних паперiв 

для подальшого продажу у момент їх придбання. 

Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу облiковуються за справедливою вартiстю. 

Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних паперах для подальшого продажу, обчислюються 

за методом ефективної процентної ставки та вiдображаються у прибутку чи збитку за рiк. 

Дивiденди по iнструментах капiталу для подальшого продажу вiдображаються у прибутку чи 

збитку за рiк в момент встановлення права Страхової компанiї на одержання виплат i якщо iснує 

ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiни справедливої вартостi вiдображаються 

у складi iншого сукупного доходу як вiдстроченi до моменту списання iнвестицiї або її знецiнення; 

при цьому кумулятивний прибуток або збиток виключається зi складу капiталу та вiдноситься на 

прибуток чи збиток за рiк. 

Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх понесення в результатi 

однiєї або кiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля початкового визнання 

iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу. Значне або тривале зниження 

справедливої вартостi дольового цiнного паперу до рiвня, нижчого за його первiсну вартiсть, є 

свiдченням того, що такий цiнний папiр знецiнений. Накопичений збиток вiд знецiнення, що 

оцiнюється як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будь-

який збиток вiд знецiнення активу, ранiше визнаний у прибутку чи збитку за рiк, вилучається з 

iншого сукупного доходу та визнається у фiнансовому результатi. Збитки вiд знецiнення 

iнструментiв капiталу через фiнансовий результат не сторнуються. Якщо в наступному перiодi 

справедлива вартiсть боргового iнструменту для подальшого продажу збiльшується i це 

збiльшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд 

знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення сторнується через прибуток чи збиток 

за рiк. 

Примiщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання. Пiсля первiсного визнання за 

собiвартiстю, будiвлi облiковуються за iсторичною вартiстю, яка складається з справедливої 

вартостi на дату переоцiнки за вирахуванням подальшого накопиченого зносу та подальших 

накопичених збиткiв вiд знецiнення.  

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. 

Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням 

замiненого компоненту. 

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка наявностi ознак знецiнення примiщень, 

удосконалень орендованого майна та обладнання. Якщо такi ознаки iснують, розраховується 

вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або 

вартостi використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова вартiсть активу 

зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у прибутку чи збитку 

за рiк. Збиток вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, 

сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення вартостi 

використання активу або його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж. 

Прибуток або збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми 

надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у прибутку чи збитку за рiк (у складi iнших 

операцiйних доходiв або витрат). 

Амортизацiя. Амортизацiя об’єктiв примiщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання 

розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до 

лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами:  

Строки експлуатацiї (у роках) 

Примiщення 20 



Меблi та офiсне обладнання 5 

Транспортнi засоби 5 

Комп'ютери та обладнання 5 

Полiпшення орендованих примiщень 12 

В разi дострокового розiрвання договору оренди неамортизована вартiсть полiпшень 

вiдображається у витратах Компанiї. 

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Страхова компанiя отримала б у теперiшнiй 

момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк 

експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме 

наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного 

використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. 

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Страхової компанiї як мають, так i не мають кiнцевий 

термiн використання та включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та лiцензiї 

на основну дiяльнiсть. 

Придбанi лiцензiї на комп’ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, 

понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення. 

Операцiйна оренда. У випадках, коли Страхова компанiя виступає орендарем в рамках оренди, за 

якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються орендодавцем 

Страховiй компанiї, загальна сума орендних платежiв включається до прибутку або збитку 

рiвними частинами протягом строку оренди. 

Оренда, вбудована в iншi договори, вiдокремлюється, якщо (а) виконання договору пов’язане з 

використанням конкретного активу або активiв та (б) договiр передбачає передачу права на 

використання активу. 

Якщо активи надаються в оперативну оренду, оренднi платежi, що пiдлягають отриманню, 

визнаються як оренднi доходи рiвними частинами протягом строку оренди. 

Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог 

законодавства України iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або 

фактично були введенi в дiю станом на звiтну дату. Витрати/(кредит) з податку на прибуток 

включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у прибутку чи 

збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi у складi iншого сукупного доходу або 

безпосередньо у складi капiталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також 

вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi у складi iншого сукупного доходу або 

безпосередньо у складi капiталу. 

Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними 

вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди. 

Оподатковуваний прибуток або збиток базується на показниках вiдповiдних податкових 

декларацiй. Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi складається з двох складових – податку 

на доходи в розмiрi 3% вiд суми нарахованих страхових премiй та податку на прибуток в розмiрi 

18%, що визначений у податковiй звiтностi на пiдставi даних фiнансової звiтностi та коригувань 

прибутку, що передбаченi Податковим кодексом України. 

Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та 

iнших операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно 

перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою 

активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно 

до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 

рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї, 

яка не є об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний 

прибуток. Активи та зобов’язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням 

ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i 

якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або 

зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що 

зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю 



мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде 

реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво переоцiнює невизначенi податковi позицiї Страхової 

компанiї на кожну звiтну дату. Зобов’язання, що вiдображаються щодо податку на прибуток, 

визначаються керiвництвом як позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться вiдстояти у 

випадку виникнення претензiй з боку податкових органiв. Така оцiнка виконується виходячи з 

тлумачення Страховою компанiєю податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло 

чинностi на звiтну дату, та будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв з подiбних 

питань. Зобов’язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що пов’язанi з оподаткуванням 

прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для 

врегулювання зобов’язання на звiтну дату.  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, якщо контрагент виконав свої 

зобов’язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю. 

Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Страхової компанiї є валюта 

первинного економiчного середовища, в якому працює Страхова компанiя. Функцiональною 

валютою та валютою подання звiтностi Страхової компанiї є нацiональна валюта України – 

українська гривня. 

Монетарнi активи i зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту Страхової компанiї за 

офiцiйним обмiнним курсом НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, 

що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i 

зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, 

вiдображаються у фiнансовому результатi. Перерахунок за курсами на кiнець року не 

застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi iнвестицiй до капiталу. Вплив змiн 

обмiнного курсу на справедливу вартiсть дольових цiнних паперiв облiковується як частина 

прибутку або збитку вiд змiн справедливої вартостi. 

Станом на 31 грудня вiдповiдного року основнi курси обмiну, що застосовувались для 

перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 

31 грудня 2016, гривень 31 грудня 2015, гривень 

1 долар (США) 27.190858 24.000667 

1 євро 28.422604 26.223129 

Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань з подальшим включенням до звiту про 

фiнансовий стан лише їхньої чистої суми здiйснюється лише тодi, коли iснує юридично визначене 

право взаємозалiку визнаних сум i є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або 

одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язанням 

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату, єдиний соцiальний 

внесок, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди 

нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Страхової 

компанiї. Страхова компанiя не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсiйнi чи 

iншi платежi, окрiм платежiв по державнiй системi соцiального страхування. 

Страховi контракти – класифiкацiя 

Страхова компанiя укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризикiв або 

фiнансових ризикiв або обох видiв ризикiв.  

Визнання та оцiнка 

Страховi контракти класифiкуються у чотири основнi категорiї, в залежностi вiд тривалостi ризику 

i чи є умови фiксованi. Страхова компанiя укладає тiльки короткостроковi договори.  

(А) короткостроковi договори страхування 

Договори страхування вiд нещасних випадкiв захищають клiєнтiв Страхової компанiї вiд ризику 

заподiяння шкоди третiм особам в результатi їх законної дiяльностi. Покриття включає як 

договiрнi, так i позадоговiрнi подiї. Типовий захист, що пропонується, розроблений для 

роботодавцiв, якi набувають юридичну вiдповiдальнiсть за виплату компенсацiї постраждалим 

працiвникам (зобов'язання роботодавцiв) i для iндивiдуальних та корпоративних клiєнтiв, якi 

мають вiдповiдальнiсть виплатити компенсацiї третiм особам за тiлеснi ушкодження або 



пошкодження майна (цивiльної вiдповiдальностi). 

Договори страхування майна головним чином компенсують клiєнтам Страхової компанiї шкоду, 

заподiяну їх власностi, або вартiсть втраченого майна. Клiєнти, якi здiйснюють комерцiйну 

дiяльнiсть у власних примiщеннях також можуть отримати компенсацiю за втрату доходiв 

внаслiдок неможливостi використання застрахованої власностi в їх пiдприємницькiй дiяльностi 

(покриття у зв’язку з припиненням дiяльностi). 

Договори медичного страхування захищають клiєнтiв Страхової компанiї вiд наслiдкiв подiй 

(таких як захворювання), що буде впливати на здатнiсть клiєнта або його / її утриманцiв 

пiдтримувати свiй нинiшнiй рiвень доходiв. Гарантованi виплати при настаннi визначеної 

страхової подiї є або фiксованими або залежать вiд розмiру економiчних втрат, понесених 

страхувальником.  

По всiм цим контрактам, премiї визнаються доходом (заробленi премiї) пропорцiйно термiну 

страхування. Частина премiї, отриманої по договорам, якi вступили в силу, що вiдноситься до 

iснуючих ризикiв, на дату балансу вiдображається як зобов’язання з незароблених премiй. Премiї 

вiдображено до вирахування комiсiї та валовою сумою з урахуванням будь-яких податкiв та 

зборiв, якi накладаються на такi премiї. Страхова компанiя використовує метод розрахунку 

резервiв незароблених премiй - "1/365".  

Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збиткiв вiдносяться на зменшення доходiв по 

мiрi їх виникнення на основi оцiночної величини зобов'язань по компенсацiї власникам контракту 

або третiм особам постраждалих вiд власникiв контракту. Вони включають в себе прямi i непрямi 

витрати на врегулювання збиткiв i випливають з подiй, якi сталися до кiнця звiтного перiоду. 

Страхова компанiя не виключає своєї вiдповiдальностi за неоплаченими вимогами iншими, нiж 

вимогами по втратi працездатностi. Зобов'язання за невиплаченими вимогами оцiнюються з 

використанням припущень по конкретним випадкам, заявлених до Страхової компанiї. 

(Б) вбудованi похiднi iнструменти 

Деякi похiднi iнструменти, вбудованi у договори страхування, розглядаються як окремi похiднi 

iнструменти, коли їх економiчнi характеристики та ризики не мають тiсного зв'язку з основним 

договором i основний договiр не вiдображається за справедливою вартiстю через прибутки та 

збитки. Цi вбудованi похiднi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю, а змiни 

справедливої вартостi визнаються у прибутках i збитках. 

Страхова компанiя окремо не визначає вбудованi похiднi iнструменти, якi вiдповiдають 

визначенню договору страхування або вбудованi опцiони на дострокове припинення договорiв 

страхування з виплатою фiксованої суми (або суми, що базується на основi фiксованої суми та 

процентної ставки). Всi iншi вбудованi похiднi iнструменти видiляються i облiковуються за 

справедливою вартiстю, якщо вони не тiсно пов'язанi з базовим договором страхування i 

вiдповiдають визначенню похiдних iнструментiв. 

(В) Перевiрка адекватностi зобов’язань 

З метою адекватного оцiнювання фiнансових зобов’язань Компанiї та дотримання достатнього 

рiвня платоспроможностi проводиться тестування адекватностi сформованих страхових резервiв. 

Дане тестування проводиться з використанням iнформацiї щодо сформованих на звiтну дату 

страхових резервiв, а також рiвня прогнозованих адмiнiстративних витрат по Компанiї. 

У разi якщо тест показує недостатнiсть у покриттi вiдповiдальностi, на суму такої недостачi 

списується вiдповiдний актив вiдстрочених аквiзицiйних витрат. Оскiльки компанiя не формує 

актив вiдстрочених аквiзицiйних витрат, то у разi, якщо тест показує недостатнiсть резервiв, 

компанiєю повинен додатково створюватися резерв ризику, що не минув у розмiрi недостачi. 

Проведення перевiрки полягає у порiвняннi розмiру сформованих резервiв Компанiї (резерв 

незароблених премiй) iз оцiненою поточною вартiстю (на момент формування резервiв) майбутнiх 

очiкуваних грошових потокiв за страховими контрактами.  

У разi якщо тест показує недостатнiсть у покриттi вiдповiдальностi, на суму такої недостачi 

списується вiдповiдний актив вiдстрочених аквизицiйних витрат. Оскiльки компанiя не формує 

актив вiдстрочених аквiзицiйних витрат, то у разi, якщо тест показує недостатнiсть резервiв, 

компанiєю повинен додатково створюватися резерв ризику, що не минув у розмiрi недостачi. 

Для встановлення недостачi резерву, до уваги приймається результат перевiрки достатностi 



зобов’язань за усiма видами страхування в сукупностi. 

При проведеннi перевiрки адекватностi зобов’язань нами була використана детермiнована модель 

дисконтних грошових потокiв iз використанням якнайкращих поточних оцiнок майбутнiх 

контрактних грошових потокiв, що базуються на проведеннi аналiзу даних, наданих Компанiєю. 

При цьому пiд «поточними оцiнками» розумiються оцiнки, що базуються на припущеннях, якi 

щорiчно переглядаються вiдповiдно до наявної iнформацiї. 

Для оцiнки адекватностi страхових резервiв станом на 31.12.2016, поточна вартiсть майбутнiх 

грошових потокiв визначається станом на останнiй день звiтного перiоду. При цьому було 

проведено прогнозування та оцiнка поточної вартостi наступних грошових потокiв: 

Майбутнi грошовi потоки включають в себе наступнi складовi: 

• майбутнi страховi збитки; 

• грошовi потоки пов’язанi з адмiнiструванням дiючих договорiв страхування; 

З метою здiйснення бiльш обережної оцiнки, iнвестицiйний дохiд, що буде отриманий вiд 

розмiщення страхових резервiв по дiючим договорам страхування до уваги не приймається. 

Майбутнi страховi збитки 

Оцiнка майбутнiх страхових збиткiв визначається на основi поточного рiвня збитковостi, а саме: 

Розраховується резерв незароблених премiй (далi РНП) на початок 2016 року та кiнець 4-го 

кварталу 2016 року порахований методом «1/365» на основi 100% суми страхових платежiв.  

Згiдно облiкової полiтики страховика та чинного законодавства України РНП розраховується 

методом «1/365» з урахуванням 80% суми страхових платежiв. Але величина резерву, отримана за 

допомогою даного методу не є найкращою оцiнкою майбутнiх страхових зобов’язань. 

Розраховується зароблена страхова премiя за 2016 рiк, перерахована з урахуванням 100% РНП. 

Розраховується резерв збиткiв (РЗ) (що складається з резерву заявлених, але не врегульованих 

збиткiв, та резерву збиткiв, що сталися, але не заявленi, RBNS+IBNR) на початок 2016 року та 

кiнець 2016 року за виключенням резерву витрат на врегулювання збиткiв. 

Розраховується величина збиткiв, що виникли за 2016 рiк, враховуючи величину здiйснених 

виплат за 2016 рiк та рiзницю резервiв збиткiв на початок та кiнець 2016 року. 

Поточний рiвень збитковостi визначається шляхом дiлення величини збиткiв на величину 

заробленої страхової премiї за 2016 рiк. 

Оцiнка величини майбутнiх страхових збиткiв по дiючим на кiнець 4-го кварталу 2016 року 

договорам страхування визначається шляхом добутку оцiненого майбутнього рiвня збитковостi та 

РНП на кiнець 4-го кварталу 2016 року на основi 100% суми страхових платежiв. 

Отриманi результати тесту пiдтвердили адекватнiсть сформованих резервiв станом на 31.12.2016 i, 

вiдповiдно, продемонстрували вiдсутнiсть необхiдностi Компанiї у створеннi додаткового резерву 

ризику, що не минув. 

Результати тесту на достатнiсть сформованих резервiв станом на 31.12.2016 року 

Разом (тис.грн.) 

Майбутнi страховi збитки 3663,2 

Майбутнi адмiнiстративнi витрати 1836,8 

Всього майбутнi витрати 5500,0 

 

Резерв незароблених премiй 5686,1 

Вiдстроченi комiсiйнi витрати 0 

Всього сформованi зобов'язання 5686,1 

 

Недостача сформованих зобов'язань -186,1 

 

Списання вiдстрочених аквизицiйних витрат 0 

Резерв ризику, що не минув 0 

Отриманi результати тесту пiдтвердили адекватнiсть сформованих резервiв станом на 31.12.2016 i, 

вiдповiдно, продемонстрували вiдсутнiсть необхiдностi Компанiї у створеннi додаткового резерву 

ризику, що не минув. 

(Г) Контракти з перестрахування  



Контрактами, укладеними Страховою компанiєю з перестраховиками, по яким Страховiй компанiї 

компенсуються збитки за одним або кiлькома договорами, укладеними Страховою компанiєю, i 

якi вiдповiдають вимогам класифiкацiї для договорiв страхування визнаються як договори 

перестрахування. Контракти, якi не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї визнаються як 

фiнансовi активи. Договори страхування, укладенi Страховою компанiєю вiдповiдно до якого 

iншою стороною договору є iнший страховик (внутрiшнє перестрахування) включаються до 

договорiв страхування. 

Виплати, на якi Страхова компанiя має право вiдповiдно до договорiв перестрахування визнаються 

активами перестрахування. Цi активи складаються з короткострокових вимог до перестраховикiв, 

а також довгострокової дебiторської заборгованостi, якi залежать вiд очiкуваних вимог та 

винагород, що випливають з пов'язаних перестрахованих договорiв страхування. Суми, що 

вiдшкодовуються перестраховиками або виннi перестраховикам оцiнюються послiдовно iз 

визначенням сум, пов'язаних з перестрахованими договорами страхування i вiдповiдно до умов 

кожного договору перестрахування. Зобов’язання за перестрахуванням – це насамперед 

кредиторська заборгованiсть за премiями за договорами перестрахування, яка визнається як 

витрати у перiодi нарахування. 

Страхова компанiя оцiнює свої активи перестрахування на знецiнення на щоквартальнiй основi. 

Якщо iснують об'єктивнi докази того, що активи перестрахування знецiненi, Страхова компанiя 

зменшує балансову вартiсть активiв перестрахування до суми очiкуваного вiдшкодування i визнає 

збиток вiд знецiнення у звiтi про прибутки i збитки. Страхова компанiя збирає об'єктивнi 

свiдчення того, що активи перестрахування знецiненi, використовуючи тi ж процедури, що 

прийнятi для фiнансових активiв вiдображених за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення 

розраховується за тим же методом, що використовується для фiнансових активiв.  

(Д) дебiторська i кредиторська заборгованiсть, пов'язанi з договорами страхування  

Дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються у перiодi коли такi платежi належать 

до сплати. Вони включають в себе суми, належнi вiд агентiв, брокерiв та власникiв договорiв 

страхування та належнi до сплати таким контрагентам. 

Якщо iснують об'єктивнi докази того, що дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю є 

знецiненою, Страхова компанiя зменшує балансову вартiсть такої заборгованостi, i вiдповiдно 

визнає збиток вiд знецiнення у звiтi про прибутки i збитки. Страхова компанiя збирає об’єктивнi 

докази того, що страхова дебiторська заборгованiсть є знецiненою, використовуючи той же 

процес, прийнятий для кредитiв та дебiторської заборгованостi. Збиток вiд знецiнення 

розраховується за тим же способом, що використовуються для цих фiнансових активiв.  

(Е) Суми вiд реалiзацiї пошкодженого майна та отриманi в результатi регресу 

Деякi страховi контракти дозволяють Страховiй компанiї продати майно (як правило, 

пошкоджене), яке отримане при врегулюваннi вимог (наприклад, врятоване майно). Страхова 

компанiя також може мати право подавати претензiї третiм особам для оплати частини або всiх 

видаткiв (наприклад, право регресу). 

Оцiнки суми вiдшкодування вiд реалiзацiї пошкодженого майна включаються в якостi зменшення 

суми зобов’язань за страховими вимогами, а пошкоджене майно визнається в iнших активах, якщо 

зобов'язання погашено. Зменшення зобов’язань визнається в сумi, яка може бути обґрунтовано 

повернута в результатi вiдчуження майна. 

Вiдшкодування в наслiдок регресу також розглядаються в якостi знижки при оцiнцi зобов’язань за 

страховими вимогами i визнаються в iнших активах, якщо зобов'язання погашено. Зменшення 

зобов’язань визнається в оцiночнiй сумi вiдшкодування, яке може бути отримане в результатi дiй 

проти винної третьої особи. 

Продовження тексту приміток 

Основнi облiковi оцiнки та припущення 

Страхова компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв i 

зобов'язань, що визнаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки 

та припущення постiйно переглядаються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та 



iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються 

обґрунтованими за iснуючих обставин. 

А) Остаточнi зобов’язання за вимогами, що заявленi за договорами страхування 

Оцiнка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є найбiльш 

важливою бухгалтерською оцiнкою Страхової компанiї. Iснує декiлька причин невизначеностi, якi 

необхiдно враховувати при оцiнцi зобов’язань, по яким Страхова компанiя в кiнцевому випадку 

буде здiйснювати виплати за такими вимогами. Зокрема, збiльшились вимоги по полiсам 

медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) внаслiдок збiльшення кiлькостi 

укладених договорiв страхування. 

Оцiнка остаточної вартостi вимог за випадками по медичному страхуванню є складним процесом i 

не може бути зроблена за допомогою звичайних актуарних методiв. Iстотними факторами, якi 

впливають на напрямки процесу оцiнки резервiв є збiльшення рiвня захворюваностi, якi 

розширили обсяг покриття, що були визначенi в договорах страхування, випущенi Страховою 

компанiєю. Малоймовiрно, що будь-якi чiткi напрямки з'являться в методах розрахункiв 

компенсацiй в найближчому майбутньому. Через цю невизначенiсть, не є можливим визначити 

майбутнiй розвиток вимог по страховим виплатам з тим же ступенем надiйностi, як за iншими 

видами вимог. 

Страхова компанiя вважає, що зобов’язання по вимогам розраховане станом на кiнець року є 

адекватним.  

(Б) Знецiнення наявних для продажу фiнансових iнструментiв капiталу 

Страхова компанiя визначає, що наявнi для продажу фiнансовi iнструменти капiталу є 

знецiненими, коли спостерiгається значне або тривале зниження справедливої вартостi нижче її 

вартостi. Визначення того, що є значним або тривалим вимагає професiйного судження. При 

прийняттi даного судження Страхова компанiя оцiнює серед iнших факторiв нормальну 

волатильнiсть цiн на акцiї, фiнансовий стан об’єкта iнвестицiй, дiяльнiсть галузi або сектора, змiни 

в технологiї, потоки грошових коштiв вiд операцiйної i фiнансової дiяльностi. Знецiнення може 

мати мiсце, коли є докази погiршення фiнансового стану об'єкта iнвестицiй, дiяльностi галузi або 

сектора економiки, негативних змiн в технологiї, потоках грошових коштiв вiд фiнансової та 

оперативної дiяльностi. Якщо зниження справедливої вартостi нижче собiвартостi визнається 

iстотним або тривалим, Страхова компанiя буде мати додатковi втрати в фiнансовiй звiтностi за 

2016 рiк. 

(В) Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв у разi якщо не iснує активного ринку або якщо 

котирування не доступнi визначається з використанням методiв оцiнки. У цих випадках 

справедлива вартiсть оцiнюється за вiдкритими даними щодо аналогiчних фiнансових 

iнструментiв або за допомогою оцiнних моделей. Якщо вiдкритi вхiднi данi на ринку не є 

доступними, вони оцiнюються на основi вiдповiдних припущень. Якщо оцiннi пiдходи (наприклад, 

моделi) використовуються для визначення справедливої вартостi, вони перевiряються i перiодично 

переглядається квалiфiкованим персоналом, незалежним вiд того персоналу, що вiдповiдальний за 

вхiднi данi. Всi моделi сертифiкованi перед їх використанням, а вiдiбранi для забезпечення 

достовiрностi вихiдної iнформацiї, щоб вона вiдображала фактичнi данi та порiвняльнi ринковi 

цiни. Компанiя вважає, що облiкова оцiнка, пов'язана з оцiнкою фiнансових iнструментiв, для яких 

вiдсутнi котирування ринкових цiн, є основним джерелом невизначеностi оцiнок у зв'язку з тим, 

що: (i) вона дуже схильна до змiн вiд перiоду до перiоду, оскiльки вона вимагає вiд керiвництва 

приймати припущення щодо процентних ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного 

рейтингу контрагента, оцiночних коригувань i характеру конкретних операцiй та (ii) вплив, який 

визнання змiни в оцiнках зробить на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також звiтi 

про фiнансовi результати (сукупний дохiд), може виявитися iстотним. 

(Г) Податок на прибуток 

Результат дiяльностi страхової компанiї є об'єктом податку на прибуток в Українi. Вiдстроченi 

податки Страхова компанiя визнає за тимчасовими рiзницями, що впливають на визначення 

доходу в фiнансовому та податковому облiку. Порядок оподаткування податком на прибуток у 

вiдповiдностi до Податкового кодексу України передбачає одночасне обкладення доходу у виглядi 



нарахованих страхових премiй за спецiальною ставкою для операцiй страхування та прибуток за 

звичайною ставкою. Нарахований за спецiальною ставкою податок на дохiд зменшуватиме 

оподатковуваний прибуток. Для доходу за договорами медичного страхування ставка 

спецiального податку складає 0%, але тiльки в разi вiдповiдностi договорiв медичного страхування 

певним умовам. Бiльшiсть страхових контрактiв на медичне страхування не в повнiй мiрi 

вiдповiдають згаданим умовам. Компанiя використовує консервативний пiдхiд, та здiйснює 

оподаткування доходiв за договорами медичного страхування за ставкою, що передбачена для 

оподаткування доходу за iншими договорами страхування (крiм довгострокового страхування 

життя та недержавного пенсiйного страхування), а саме, за ставкою спецiального податку, яка 

складає 3%.  

Ставка податку на прибуток складає 18%. Вона застосовується до податку на прибуток, що 

визначається за даними декларацiї з податку на прибуток. В свою чергу, данi декларацiї з податку 

на прибуток базуються на даних фiнансового прибутку що повинен бути вiдкоригований на певнi 

рiзницi, що передбаченi Податковим кодексом України. Вказанi рiзницi можуть бути предметом 

майбутнiх спорiв з податковими органами внаслiдок неоднозначного їх трактування податковими 

органами. При складаннi податкової звiтностi за 2016 рiк Компанiя також обрала консервативний 

пiдхiд для уникнення можливих майбутнiх суперечок. 

(Д) Вплив гiперiнфляцiї 

Страхова компанiя вважатиме за необхiдне застосовувати МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 

гiперiнфляцiї" тiльки в тому разi, коли судження керiвництва зведуться до думки, що його 

застосування покращить якiсть та кориснiсть фiнансової iнформацiї. Передумовою, що спонукає 

керiвництво переглянути своє судження є дотримання в суспiльствi наступних показникiв: 

основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних 

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; основна маса населення розглядає грошовi 

суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а в вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; цiни 

визначаються в вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; продаж та придбання в кредит 

здiйснюються за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом 

строку кредиту; вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються з огляду на iндекс цiн. Цi 

показники є визначними, але не обмежувальними. На думку Страхової компанiї сукупнiсть цих 

чинникiв не мала мiсця у звiтному роцi, а з огляду на вiдносну стабiлiзацiю економiчної ситуацiї в 

Українi у 2016 роцi та очiкування збереження зазначеної тенденцiї у наступних роках, керiвництво 

вважає застосування перерахунку звiтностi не доцiльним. 

Використання нових та переглянутих МСФЗ та Iнтерпретацiй Комiтету з iнтерпретацiй МСФЗ 

Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень, що вступили в силу.  

Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до дiючих стандартiв, якi вступають 

в силу для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Компанiя не 

застосовувала опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки до них, якi були 

випущенi, але не вступили в силу. Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. 

Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2016 роцi, вони не мали iстотного 

впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. Характер i вплив кожного/ої нового/ої стандарту/ 

поправки описанi нижче: 

МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць»  

МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких 

пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть дiючих принципiв 

облiкової полiтики, якi застосовувалися ними щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних 

рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, 

повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про 

фiнансовий стан, а рух по таким залишкам – окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i 

iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного 

регулювання та пов'язаних з ним ризикiв, а також про вплив такого регулювання на фiнансову 

звiтнiсть органiзацiї. 

Оскiльки Компанiя вже готує звiтнiсть по МСФО, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному 

регулюванню, тому даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi. 



Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть: Облiк придбання часток участi у спiльних 

операцiях»  

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльної операцiї при облiку придбання 

частки участi в спiльнiй операцiї, в якiй спiльна операцiя являє собою бiзнес, застосовував 

вiдповiднi вимоги МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесу» для облiку об'єднання бiзнесу. Поправки 

також уточнюють, що ранiше придбана частка участi в спiльних операцiях не переоцiнюються при 

придбаннi додаткової частки участi в тих же спiльних операцiях, якщо зберiгається спiльний 

контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 додано виключення зi сфери застосування, згiдно iз яким 

данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи 

Компанiю, що звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що здiйснює 

кiнцевий контроль. Поправки застосовуються як до придбання первiсної частки участi в спiльнiй 

операцiї, так i до придбання наступних часток в тiй же спiльнiй операцiї та вступають в дiю 

перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в звiтному 

перiодi не здiйснювалось придбання часток участi в спiльних операцiях. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї» 

Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСФЗ (IAS) 38 

«Нематерiальнi активи», якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних 

вигiд генерованих в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi 

вигоди, якi споживаються Пiдприємством в рамках використання активу. В результатi, заснований 

на виручцi метод амортизацiї не може застосовуватися для амортизацiї основних засобiв i лише у 

обмежених обставинах може бути використаний для амортизацiї нематерiальних активiв. 

Поправки застосовуються перспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки 

вона не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї необоротних активiв. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство: плодоноснi рослини» 

Поправки вносять змiни до вимог щодо облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню 

плодоносних рослин. Згiдно iз поправками, бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню 

плодоносних рослин, вже не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське 

господарство». Замiсть цього до них застосовуються положення МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного 

визнання, плодоноснi рослини далi оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 в сумi накопичених 

фактичних витрат (до дозрiвання) та з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або 

моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). Поправки також зобов'язують, щоб продукцiя, що 

вирощується на плодоносних рослинах, як i ранiше залишалася в сферi застосування МСФЗ (IAS) 

41 i оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Що стосується 

державних субсидiй, що вiдносяться до плодових культур, застосовуватиметься МСФЗ (IAS) 20 

«Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу». Поправки 

застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у 

Компанiї вiдсутнi плодоноснi рослини. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi»  

Поправки дозволяють органiзацiям використовувати в окремiй фiнансовiй звiтностi метод пайової 

участi в капiталi для облiку iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi 

органiзацiї. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i вирiшили перейти на метод участi в капiталi 

в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки 

не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр. 

Даний документ включає в себе наступнi поправки:  

МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi активи, призначеннi для продажу, та припинена дiяльнiсть»  

Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, шляхом продажу або 

розподiлу мiж власниками. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого 

вважається не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, 

застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не змiнює дату класифiкацiї. Дана поправка застосовується 

перспективно. 

МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» 

(I) Договори на обслуговування  



Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може 

являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття 

iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо 

подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування свiдчать про 

подальшу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є 

необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше 

застосовує дану поправку.  

(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi 

Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до 

скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя є значним 

оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується 

ретроспективно. 

МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам»  

Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється 

на основi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При 

вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй 

валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка 

застосовується перспективно. 

 

МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»  

Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй 

фiнансовiй звiтностi, або в окремiй частинi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в 

коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних 

посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя промiжного фiнансового звiту має 

бути доступною для користувачiв на тих же умовах i в тi ж строки, що й промiжна фiнансова 

звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»  

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 скорiше роз'яснюють, а не змiнюють iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1. 

Поправки роз'яснюють наступне:  

•МСФЗ (IAS) 1; 

•Окремi статтi в звiтi(ах) про прибуток або збиток i сукупний дохiд i в звiтi про фiнансовий стан 

можуть бути дезагрегованими; 

•В органiзацiй є можливiсть обрати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; 

•Частка сукупного доходу асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за 

методом участi в капiталi, має бути агрегованою в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як така, 

що буде чи не буде згодом рекласифiковано до чистого прибутку або збитку.  

Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних 

пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi(ах) про прибуток або збиток i сукупний дохiд. 

Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: 

застосування виключення з вимоги про консолiдацiю» 

Поправками розглядаються питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних 

органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення 

з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської 

органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї що оцiнює за справедливою 

вартiстю iнвестицiї в свої дочiрнi органiзацiї. Крiм того, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 

роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки та дочiрня компанiя iнвестицiйної компанiї, яка сама 

не є iнвестицiйною компанiєю та може надавати iнвестицiйнiй органiзацiї допомiжнi послуги. Всi 

iншi iнвестицiї в дочiрнi компанiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ 

(IAS) 28 дозволяють iнвестору разом iз застосуванням його залежною органiзацiєю або спiльним 

пiдприємством, що є iнвестицiйною компанiєю, методу участi в капiталi до власних часток участi 

в дочiрнiх компанiях, зберегти їх оцiнку за справедливою вартiстю. 



Цi поправки застосовуються ретроспективно i не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї, 

оскiльки Компанiя не застосовує виключення з вимоги про консолiдацiю. 

Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi 

Нижче наводяться стандарти та роз’яснення, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату 

випуску фiнансової звiтностi Товариства. Компанiя планує застосувати цi стандарти на дату їх 

вступу в силу. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»  

У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти», яка замiнює МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» i всi 

попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об’єднує разом три частини проекту з облiку 

фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 

набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, 

при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування, стандарт 

застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим. Вимоги 

щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, за деякими винятками. 

Компанiя планує розпочати застосування нового стандарту з дати набрання чинностi. У 2016 роцi 

Компанiя здiйснило загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня 

оцiнка ґрунтується на iнформацiї, доступної в теперiшнiй час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш 

детального аналiзу або отримання додаткової обґрунтованої та пiдтверджуваної iнформацiї, яка 

стане доступною для Товариства в майбутньому. В цiлому, Компанiя не очiкує значного впливу 

нових вимог на свiй бухгалтерський баланс та власний капiтал, за винятком застосування вимог 

щодо знецiнення в МСФЗ (IFRS) 9. Компанiя очiкує визнання бiльшої суми оцiночного резерву пiд 

збитки i в майбутньому проведе детальний аналiз для визначення суми збiльшення оцiночного 

резерву. 

(а) Класифiкацiя i оцiнка 

Компанiя не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс та власний капiтал при 

застосуваннi вимог МСФЗ (IFRS) 9 до класифiкацiї та оцiнки. Компанiя планує продовжувати 

оцiнювати за справедливою вартiстю усi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за 

справедливою вартiстю. Акцiї, якi мають котирування, якi утримуються в даний час в якостi 

наявних для продажу та прибутки та збитки вiд змiни справедливої вартостi яких вiдображаються 

в даний час у складi iншого сукупного доходу, будуть замiсть цього оцiнюватися за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток, що збiльшить волатильнiсть вiдображеного прибутку або 

збитку. Резерв, що представляє собою накопичений iнший сукупний дохiд, що вiдноситься до 

наявних для продажу фiнансових активiв, буде класифiкований до складу нерозподiленого 

прибутку на початок перiоду. Очiкується, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 борговi цiннi папери будуть 

оцiнюватися за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, оскiльки Компанiя планує не 

тiльки утримувати активи для отримання договiрних грошових потокiв, але також продавати 

значнi обсяги активiв на вiдносно регулярнiй основi. 

Компанiя планує утримувати акцiї, що не котируються на бiржi в осяжному майбутньому. 

Компанiя має намiр скористатися можливiстю представляти змiни справедливої вартостi таких 

iнвестицiй в складi iншого сукупного доходу i таким чином, вважає, що застосування МСФЗ 

(IFRS) 9 не матиме значного впливу на її фiнансову звiтнiсть. Якби Компанiя не могла 

використовувати дану можливiсть, акцiї оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток, що збiльшило б волатильнiсть визнаного прибутку або збитку. 

Займи, а також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних 

грошових потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових потокiв, якi є 

виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Компанiя очiкує, що згiдно 

з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать облiковуватися за амортизованою вартiстю. Однак Компанiя 

бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за цими iнструментами, 

перш нiж робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для оцiнки за 

амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ (IFRS) 9. 

(б) Знецiнення 

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанiя вiдображала по всiм борговим цiнним паперам, позикам та 



торговiй дебiторськiй заборгованостi дванадцятимiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi 

кредитнi збитки за весь термiн їх дiї. Компанiя планує застосувати спрощений пiдхiд i вiдобразити 

очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн дiї за страховою дебiторською заборгованiстю. Компанiя 

очiкує, що цi вимоги матимуть значний вплив на її власний капiтал через незабезпеченiсть позик 

та дебiторської заборгованостi, але вона повинна буде провести бiльш детальний аналiз, що 

враховує всю обґрунтовану i пiдтверджену iнформацiю, включаючи прогнозну, для визначення 

розмiрiв такого впливу. 

(в) Облiк хеджування 

МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює загальнi принципи облiку органiзацiєю ефективностi хеджування, 

Компанiя не очiкує значного впливу в результатi застосування МСФЗ (IFRS) 9. 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, 

яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 

виручка визнається сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 

отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту. 

Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. Для рiчних 

перiодiв, починаючи 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати буде вимагатися повне ретроспективне 

застосування або модифiковане ретроспективне застосування, при цьому допускається дострокове 

застосування. Компанiя планує використовувати варiант повного ретроспективного застосування 

нового стандарту з дати набрання чинностi. Компанiя бере до уваги пояснення, випущенi Радою з 

МСФЗ в рамках попереднього варiанту документа в липнi 2015 року, i буде вiдстежувати змiни в 

майбутньому. Даний стандарт не застосовується щодо виручки по договорам страхування, що 

пiдпадають в сферу застосування МСФЗ 4 «Договори страхування», по договорам оренди, що 

пiдпадають в сферу застосування МСБО 17 «Оренда», а також виручки, що виникає по 

вiдношенню до фiнансових iнструментiв та iнших договiрних прав та обов’язкiв, що пiдпадають в 

сферу дiяльностi МСФЗ 9 «фiнансовi iнструменти». 

Компанiя не очiкує, що застосування нового стандарт буде мати значний вплив на її фiнансову 

звiтнiсть. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

Новий стандарт являє єдину модель iдентифiкацiї договорiв оренди та порядку їх облiку в 

фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. Вiн замiнює МСБО (IAS) 17 «Оренда» i 

пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацiї. 

МСФЗ (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи 

розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або вiдсутностi 

виявленого активу пiд контролем клiєнта. 

Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням вiдмiнностi мiж 

операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i зобов'язань по вiдношенню до всiх 

договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду випадкiв короткострокової оренди i оренди 

активiв з низькою вартiстю). 

При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку 

орендодавця. 

Органiзацiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були внесенi цим стандартом, 

наприклад, на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю. 

Стандарт вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiзнiше, при цьому, 

застосування до цiєї дати дозволено для органiзацiй, якi також застосовує МСФЗ (IFRS) 15 

«Виручка за договорами з клiєнтами». 

Щорiчнi удосконалення 2014-2016  

Документ включає в себе наступнi поправки: 

МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ  

МСФЗ 1 був змiнений з метою видалення короткострокових виключень, що стосуються МСФЗ 7 

Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї, МСБО 19 Виплати працiвникам та МСФЗ 10 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Цi пом’якшення у застосуваннi МСФЗ бiльше не 

використовуються i були доступнi для суб’єктiв за перiоди звiтностi, якi вже минули.  



Це щорiчне удосконалення застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати.  

МСФЗ 12 Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання  

Поправки були внесенi для уточнення сфери застосування МСФЗ 12 щодо часток участi в 

суб’єктах господарювання в рамках застосування МСФЗ 5 Необоротнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть.  

Зокрема, вони уточнюють, що суб’єкти господарювання не звiльняються вiд усiх вимог до 

розкриття iнформацiї, якi наведенi в МСФЗ 12, коли такi суб'єкти були класифiкованi як 

призначенi для продажу або як припинена дiяльнiсть. Стандарт з поправками прояснив, що лише 

тi вимоги до розкриття iнформацiї, якi викладенi в пунктах B10-16, не повиннi бути застосованi 

для осiб, якi розглядаються в межах МСФЗ 5.  

Це щорiчне удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi починаються 1 

сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не передбаченi.  

МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства  

До МСБО 28 були внесенi змiни, щоб роз'яснити, що органiзацiя венчурного капiталу або пайовий 

фонд, траст чи подiбнi суб'єкти господарювання, в тому числi пов’язанi з iнвестицiями страховi 

фонди, може обрати щодо iнвестицiї, яка визначається на пiдставi iнвестицiйного пiдходу, облiк 

iнвестицiй в спiльнi пiдприємства i асоцiйованi компанiї або за справедливою вартiстю або за 

методом участi у капiталi. Поправка також наголошує, що обраний метод для кожної iнвестицiї 

повинен бути зроблений при первiсному визнаннi.  

Це щорiчне удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi починаються 1 

сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не передбаченi.  

Поправки до МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть  

МСБО 40 вимагає щоб нерухомiсть, яке пiдлягає включенню до складу, або виключенню зi складу 

iнвестицiйної нерухомостi, була вiдповiдно включена до складу, або виключена зi складу 

iнвестицiйної нерухомостi тiльки тодi, коли вiдбувається змiна у використаннi такої нерухомостi. 

Поправка роз'яснює, що лише сама по собi змiна намiрiв керiвництва щодо використання 

нерухомостi не є доказом змiни використання. Це пов’язано з тим, що лише намiри керiвництва не 

свiдчать про змiну використання. Таким чином, суб'єкт господарювання повинен забезпечити 

наявнiсть пiдтверджувальних дiй для обґрунтування такої змiни.  

Ця поправка застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Страхова 

компанiя оцiнює потенцiйний вплив поправки на фiнансову звiтнiсть як незначний.  

Застосування МСФЗ 9, Фiнансовi Iнструменти та МСФЗ 4, Страховi Контракти – Поправки до 

МСФЗ 4  

Поправки передбачають два варiанти для суб’єктiв господарювання, якi випускають договори 

страхування в рамках сфери застосування МСФЗ 4: варiант, який дозволяє суб’єктам 

господарювання перекласифiковувати з прибутку або збитку до складу iншого сукупного доходу 

частину доходiв або витрат, що випливають iз визначених фiнансових активiв ("пiдхiд з 

перекриттям") i опцiональне тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 для суб'єктiв 

господарювання, у яких основним видом дiяльностi є укладення контрактiв в рамках сфери 

застосування МСФЗ 4 («вiдстрочений пiдхiд»).  

Ця поправки застосовуються до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Данi 

удосконалення вплинуть на фiнансову звiтнiсть Страхової компанiї i цей вплив наразi оцiнюється.  

КТМФЗ 22 Операцiї в iноземнiй валютi та отримана наперед компенсацiя  

Тлумачення охоплює операцiї з iноземною валютою, коли суб’єкт господарювання визнає 

немонетарний актив або зобов'язання, що випливає з платежу або отриманої наперед компенсацiї 

перед тим, як суб’єкт господарювання визнає вiдповiдний актив, витрату або дохiд. Iнтерпретацiя 

не застосовується, коли суб'єкт господарювання оцiнює вiдповiдний актив, витрати або дохiд при 

первiсному визнаннi за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю отриманої 

компенсацiї на дату iншу, нiж дата первiсного визнання немонетарного активу або зобов’язання. 

Крiм того, тлумачення не повинне застосовуватися до податкiв на прибуток, договорiв 

страхування або договорiв перестрахування. Дата операцiї, з метою визначення обмiнного курсу, є 

датою первiсного визнання немонетарного активу або вiдстроченого доходу, який вiдображається 



у зобов’язаннях, якi є об’єктом попередньої оплати. При наявностi декiлькох платежiв або 

надходжень з попередньої оплати, дата операцiї встановлюється для кожного платежу або 

вiдповiдного надходження. Iншими словами, вiдповiднi доходи, витрати або активи не повиннi 

переоцiнюватися вiдповiдно до змiн валютних курсiв, що вiдбуваються в перiод мiж датою 

первiсного визнання отриманої наперед компенсацiї i датою визнання операцiї, до якої 

вiдноситься така компенсацiя.  

КТМФЗ 22 застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року, при цьому 

допускається дострокове застосування. Страхова компанiя оцiнює потенцiйний вплив поправки на 

фiнансову звiтнiсть як незначний. 

Управлiння страховими та фiнансовими ризиками 

Страхова компанiя укладає контракти, що передають страховi ризики або фiнансовi ризики або 

обидва. Цей роздiл узагальнює цi ризики та пiдходи, якими Страхова компанiя управляє. 

Страховi ризики 

(А) ризик будь-якого договору страхування – це можливiсть того, що страховий випадок 

вiдбудеться та невизначенiсть суми заявлених вимог. За суттю договору страхування, цей ризик є 

випадковим i тому непередбачуваним.  

Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностей застосовується до цiноутворення i 

створення резервiв, основним ризиком, з яким Страхова компанiя стикається по договорам 

страхування, є те, що фактичнi претензiї i виплати вiдшкодування перевищать балансову вартiсть 

страхових зобов'язань. Це може статися тому, що частота i тяжкiсть вимог i вiдшкодувань є 

бiльшими, нiж передбачалося. Страховi випадки є випадковими, i фактична кiлькiсть i сума 

претензiї та вiдшкодувань будуть змiнюватися з року в рiк в порiвняннi з рiвнем, встановленим з 

використанням статистичних методiв. 

Досвiд показує, що чим бiльше портфель аналогiчних договорiв страхування, тим меншою буде 

вiдносна мiнливiсть очiкуваних результатiв. Крiм того, на бiльш диверсифiкований портфель 

менш iмовiрно буде впливати змiни в будь-якiй структурнiй частинi портфеля. Страхова компанiя 

розробила свою стратегiю страхового андерайтингу для диверсифiкацiї прийнятих видiв страхових 

ризикiв i, щоб домогтися всерединi кожної з цих категорiй досить великої сукупностi ризикiв для 

зниження варiабельностi очiкуваного результату. 

Фактори, якi посилюють страховий ризик включають в себе вiдсутнiсть диверсифiкацiї ризикiв з 

точки зору типу та суми ризикiв, географiчного мiсцерозташування i типу промисловостi. 

Ризики медичного страхування (страхування здоров'я) 

(А) Частота i тяжкiсть вимог 

На частоту i тяжкiсть вимог може вплинути декiлька чинникiв. Найбiльш значимими є чисельностi 

та частоти захворюваностi, i збiльшення числа випадкiв захворювань, якi були неактивнi або 

прихованi протягом тривалого перiоду часу. Оцiнка iнфляцiї також є важливим чинником у зв'язку 

з тривалим перiодом часу, який зазвичай необхiдний для врегулювання цих справ. 

Страхова компанiя управляє цими ризиками через андерайтингову стратегiю, вiдповiднi угоди про 

перестрахування та встановлення лiмiтiв на виплати однiй застрахованiй особi. 

Стратегiя андерайтингу намагається забезпечити, щоб ризики були добре диверсифiкованими з 

точки зору типу та суми ризикiв, типу промисловостi та географiчного розташування. 

Лiмiти андерайтингу встановлюються в цiлях дотримання вiдповiдних критерiїв вiдбору ризикiв. 

Наприклад, Страхова компанiя має право не продовжувати окремi полiси, може накласти 

франшизу i має право вiдмовитися вiд оплати шахрайських претензiй, частини або всiх видаткiв 

(наприклад, регрес). Будь-який договiр, по якому Страхова компанiя має зобов'язання для 

покриття ризикiв понад, потребує схваленню керiвництвом. 

Оскiльки страхова компанiя здiйснює дiяльнiсть тiльки на територiї України, вiдносна географiчна 

концентрацiя ризикiв є стабiльною. 

Страховi контракти, що укладає компанiя не мiстять загальну суму максимальної страхової 

виплати, оскiльки вона залежить вiд кiлькостi осiб, що захворiли i може бути обмежена тiльки 

максимальною величиною страхової виплати на одну застраховану особу на протязi року. 

Нижче наведена таблиця, що показує рiвень концентрацiї страхових резервiв Компанiї за 

страховими полiсами у розрiзi страхових продуктiв Компанiї станом на 31.12.2016 року. 



Валовi резерви Частка перестраховика Чистi страховi  

незароблених премiй у резервах незароблених резерви незароблених 

на кiнець звiтного перiоду премiй премiй 

Медичне страхування 

(безперервне страхування здоров'я) 3 142 3 142 

Страхування наземного транспорту 

(крiм залiзничного) 797 184 613 

Страхування здоров'я  

на випадок хвороби 754 666 88 

Страхування майна 40 40 

Iншi види страхування 953 543 410 

Усього 5 686 1 393 4 293 

Оскiльки страхова компанiя здiйснює дiяльнiсть тiльки на територiї України, вiдносна географiчна 

концентрацiя ризикiв є стабiльною. 

(Б) Джерела невизначеностi при оцiнцi майбутнiх виплат. 

Вимоги за договорами по медичному страхуванню пiдлягають виплатi у разi настання страхового 

випадку. Страхова компанiя несе вiдповiдальнiсть за всi страховi випадки, що вiдбулися протягом 

термiну дiї договору, навiть якщо збиток виявили пiсля закiнчення термiну дiї договору. Є кiлька 

змiнних, якi впливають на суму i термiни потокiв грошових коштiв вiд цих контрактiв. 

Вiдшкодування, що виплачується за цими контрактами, є грошовою винагородою, що надається за 

шкоду, завдану здоров'ю, працiвникам страхувальника (для покриття вiдповiдальностi 

роботодавця) або представникiв громадськостi (для покриття цивiльної вiдповiдальностi). Такi 

винагороди є одноразовими виплатами, якi розраховуються як теперiшня вартiсть фактичних 

витрат на лiкування i витрат на реабiлiтацiю, якi потерпiла сторона понесе в результатi нещасного 

випадку. 

Орiєнтовна вартiсть вимог включає в себе прямi витрати, якi будуть понесенi при врегулюваннi 

претензiй, за мiнусом очiкуваної суми за регресом та iнших покриттiв. Страхова компанiя приймає 

всi розумнi заходи, щоб переконатися, що вона має вiдповiдну iнформацiю про заявленi вимоги. 

Зобов’язання за цими контрактами включають забезпечення на вимоги, що вiдбулися, не 

виплаченi, та забезпечення за ризиками, що залишилися на кiнець звiтного перiоду. Сума вимог за 

медичним страхуванням особливо чутлива до рiвня виплат за сезони спалаху захворюваностей.  

При оцiнцi зобов’язань по витратам за заявленими збитками, якi ще не виплаченi, Страхова 

компанiя розглядає будь-яку iнформацiю, доступну вiд оцiнникiв збиткiв i iнформацiю про суму 

врегулювання вимог зi схожими характеристиками в попереднi перiоди. Суттєвi вимоги 

оцiнюються в кожному конкретному випадку на iндивiдуальнiй основi або прогнозуються окремо, 

щоб врахувати можливий руйнiвний ефект вiд їх розвитку i поширення на iншу частину портфеля.  

(В) методи оцiнки адекватностi страхових зобов'язань 

Ризики, пов'язанi з цими договорами страхування складнi i залежать вiд ряду змiнних, якi 

ускладнюють кiлькiсний аналiз чутливостi. Тим не менш, вплив на Компанiю претензiй, 

пов'язаних з медичним страхуванням, є суттєвим i докладно описаний в цьому роздiлi.  

Для кожної категорiї захворювання, вартiсть майбутнiх вимог включає в себе оцiнку вартостi 

чистого вiдшкодування i пов'язаних з цим витрат на врегулювання (в тому числi витрат на захист 

та судових витрат). Ринковi данi використовуються для оцiнки темпiв iнфляцiї по вiдшкодуванням 

для кожного типу захворювання i їх очiкуваних майбутнiх змiн. Фактор iнфляцiї визначається для 

кожного року / хвороби.  

Орiєнтовна вартiсть вимог за кожен рiк, i кожне захворювання є результатом проекцiї числа 

вимог, середнього розмiру вимог i фактору iнфляцiї. Цi цифри потiм узагальнюються по роках i 

типам захворювань. Для кожного контракту очiкуванi втрати порiвнюються з максимальними 

збитками, що пiдлягають сплатi у вiдповiдностi з умовами полiсу i зменшуються до такої суми, 

якщо вони є нижчими, нiж розрахунковi збитки. 

Для всiх iнших ризикiв вiд нещасних випадкiв, Страхова компанiя використовує кiлька 

статистичних методiв для включення рiзних припущень для оцiнки остаточної вартостi страхових 

вимог. Два методи, якi найбiльш часто використовуються, є ланцюговий метод i метод 



Борнхуеттера-Фергюсона.  

Ланцюговий метод може бути застосований до премiй, сплачених вимог або вимог, що понесенi 

(наприклад, оплаченi вимоги плюс оцiнки за фактичними обставинами). Основний пiдхiд 

передбачає аналiз iсторичних факторiв розвитку вимог i вибiр оцiнних факторiв розвитку на 

основi цiєї iсторичної iнформацiї. Вибранi фактори розвитку потiм застосовуються до 

кумулятивних даних за вимогами для кожного року виникнення вимог, якщо такi данi ще не 

повнiстю розкривають iнформацiю, щоб визначити оцiночну кiнцеву вартiсть вимог за кожен рiк 

виникнення вимог. 

Ланцюговий метод є найбiльш придатними для тих рокiв виникнення страхових випадкiв та класiв 

бiзнесу, якi досягли вiдносно стабiльної моделi розвитку. Ланцюговий метод менш придатний в 

тих випадках, в яких страховик не має розвиненої iсторiї вимог на кожен вид бiзнесу. 

Метод Борнхуеттера-Фергюсона використовує комбiнацiю орiєнтовних або ринкових оцiнок та 

оцiнок, що базуються на досвiдi вимог. Першi з них заснованi на розмiрi зобов’язань, таких як за 

премiями, останнi базуються на оплачених або понесених вимогах на сьогоднiшнiй день. Цi двi 

оцiнки об'єднуються за допомогою формули, яка надає бiльше ваги оцiнкам, що базуються на 

досвiдi минулого. Цей метод був використаний в ситуацiях, в яких досвiд розвитку вимог не був 

доступний для прогнозу (останнi роки страхових випадкiв або новi види бiзнесу). 

Вибiр окремих результатiв по кожному року страхових випадкiв кожного виду бiзнесу залежить 

вiд оцiнки пiдходiв, що були найбiльш придатними для огляду розвитку iсторичних подiй.  

Компанiя провела тест достатностi зобов’язань за вищевказаними методами та визначила, що 

обсяг сформованих нею резервiв незароблених премiй є бiльшою величиною, нiж отримана 

розрахункова. В такому випадку в звiтностi вiдображається обсяг технiчних резервiв, що 

сформованi згiдно з вимогами Закону України "Про страхування" та iнших нормативно-правових 

вимог з питань формування страхових резервiв. 

(Г) iнша iнформацiя 

Страхова компанiя застосувала для проведення оцiнки адекватностi страхових зобов’язань методи 

оцiнки, про якi визначено вище. Провiвши тест достатностi зобов’язань. В звiтностi компанiї 

сформованi страховi резерви у виглядi резерву незароблених премiй, суми та обсяги яких 

вiдображенi у данiй фiнансовiй звiтностi. Формування страхових резервiв вiдбувається у 

вiдповiдностi до Закону України "Про страхування". 

Фiнансовi ризики 

Дiяльностi Компанiї характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн у погашеннi 

заборгованостi, коливань справедливих вартостей. Управлiння ризиками спрямоване на 

зменшення непередбачуваностi фiнансових ризикiв та негативного впливу на фiнансовi результати 

Компанiї. 

Компанiя не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не виписує 

опцiонiв. Далi описанi найбiльшi фiнансовi ризики, яких зазнає Компанiя 

Ринковий ризик  

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструменту або майбутнi 

грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатися у зв’язку iз змiнами ринкових 

курсiв. Ринковий ризик включає валютний ризик. Процентний ризик та ризики змiни iнших 

курсiв. Ринковий ризик виникає у зв’язку з вiдкритими позицiями за процентними ставками, 

валютами i фондовими фiнансовими iнструментами, на якi впливають загальнi i специфiчнi змiни 

рiвня нестабiльностi ринкових курсiв. 

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового 

ризику в прийнятних межах з одночасною оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 

Чутливiсть до iноземних валют 

Бiльшiсть операцiй Компанiя проводить в нацiональнiй валютi України. Операцiї в iноземнiй 

валютi є вкрай несуттєвими. Всi iншi змiннi величини залишаються постiйними. Станом на 

31.12.2016 року Компанiя не мала депозитiв та iнших фiнансових активiв у iноземнiй валютi, тому 

її фiнансовий стан є нечутливим до впливу змiни курсу iноземних валют. 

Чутливiсть до змiн вiдсоткових ставок 

Наведена далi таблиця вiдображає чутливiсть чистого результату за рiк, що закiнчився 31 грудня 



2016, та власного капiталу до обґрунтовано можливих змiн вiдсоткових ставок на 5 вiдсоткiв, 

якщо вони вiдбудуться з початку року. Цi змiни вважаються обґрунтовано можливими на основi 

спостереження за поточними ринковими умовами. Розрахунки здiйснено для довгострокових 

депозитiв, адже змiна вiдсоткової ставки по депозитах розмiшених на термiн до 3-х мiсяцiв не 

розглядається як така, що може мати суттєвий вплив на Компанiю. 

Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився 

31.12.2016 31.12.2015 

5% -5% 

107 107 

5% -5% 

Монiторинг вiдсоткових ставок по фiнансовим iнструментам Компанiї поданi нижче: 

Середньорiчнi процентнi ставки за 2015 рiк гривнi 

Фiнансовi активи  

Короткостроковi депозити термiном бiльше  

3 мiсяцiв 16 - 17.5 % 

Депозити строком до 3 мiсяцiв 11 - 16 % 

Аналiз кредитного ризику 

Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договiрних зобов’язань, 

обмежується фiнансовою дебiторською заборгованiстю, довгостроковими та поточними 

фiнансовими iнвестицiями та залишками грошових коштiв, як представлено нижче: 

31.12.2016 31.12.2015 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу 5 276 8 533 

Дебiторська заборгованiсть по страхуванню, чиста 4 925 5 152 

Депозити термiном бiльше 3-х мiсяцiв 2 150 1 550 

Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї 1 221 1 629 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 553 6 961 

Iншi оборотнi фiнансовi активи 2 616 2 266 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 143 146 

Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами 147 143 

Всього 23 031 26 380 

 

Компанiя здiйснює постiйний монiторинг невиконання зобов’язань клiєнтами та iншими 

контрагентами, визначених на iндивiдуальнiй основi, та вводить цю iнформацiю в свої процедури 

контролю кредитного ризику.  

Визначаючи суму очiкуваного вiдшкодування дебiторської заборгованостi та фiнансових 

iнвестицiй, Компанiя розглядає будь-яку змiну кредитної якостi дебiторської заборгованостi та 

об'єктiв iнвестування з моменту первинного її виникнення до звiтної дати.  

Основну короткострокову дебiторську заборгованiсть страхувальникiв погашено в першому 

кварталi 2017 року. 

Кредитний ризик для грошових коштiв на поточному рахунку та депозитiв, що розмiщенi на 

рахунках банкiв на короткий термiн (до 3-х мiсяцiв), є незначним, оскiльки Компанiя має справу з 

банками з високою репутацiєю та зовнiшнiми кредитними рейтингами, що пiдтверджують їх 

високу якiсть. 

З точки зору Компанiї високим є кредитний ризик по iнших оборотних активах, якi представленi в 

балансi за вирахуванням знецiнення. В складi цих iнших оборотних активiв є заборгованiсть 

банкiв, якi на даний час перебувають в станi лiквiдацiї, по поверненню депозитних коштiв. 

Знецiнення такої заборгованостi Компанiя здiйснила в обсязi 100%.  

Аналiз ризику лiквiдностi 

Пiдприємство здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного монiторингу 

запланованих платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштiв 

внаслiдок повсякденної дiяльностi.  

Керiвництво щомiсяця розглядає прогнози грошових потокiв Компанiї. Управлiння потребами 

лiквiдностi Компанiї здiйснюється за допомогою як короткострокових, так i довгострокових 



прогнозiв. 

Управлiнський персонал вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки достатнi для 

фiнансування поточних операцiй Компанiї. Хоча резерви належних виплат i не є фiнансовими 

зобов’язаннями в розумiннi МСФЗ 32/39 «Фiнансовi iнструменти», проте Компанiя враховує їх 

при аналiзi лiквiдностi. 

Станом на 31 грудня 2016 року та 31.12.2015 дисконтованi контрактнi строки погашення 

зобов’язань Компанiї такi, як узагальнено нижче: 

На 31.12.2016 Протягом 1 року Через 1-3 роки Через 3-5 роки Пiсля 5 роки 

Фiнансова кредиторська  

заборгованiсть 133  

Резерв належних виплат 1 135  

Всього 1 268  

 

На 31.12.2015 Протягом 1 рок Через 1-3 роки Через 3-5 роки Пiсля 5 роки 

Фiнансова кредиторська  

заборгованiсть 179  

Резерв належних виплат 941  

Всього 1 120  

Управлiння капiталом 

Страхова компанiя не має офiцiйного внутрiшнього документу, що визначає принципи управлiння 

капiталом, однак керiвництво приймає засоби по пiдтриманню капiталу на рiвнi, достатньому для 

задоволення операцiйних та стратегiчних потреб Страхової компанiї, а також для пiдтримання 

довiри учасникiв ринку. Це досягається шляхом ефективного управлiння грошовими коштами, 

постiйного контролю виручки та прибутку, а також планування довгострокових iнвестицiй, якi 

фiнансуються за рахунок коштiв операцiйної дiяльностi Страхової компанiї. Здiйснюючi данi 

заходи, Страхова компанiя прагне забезпечити стiйкий рiст прибутку. 

Згiдно Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 

серпня 2003 року N 40 «Про затвердження Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi» 

встановленi вимоги до провадження страхової дiяльностi, зокрема згiдно п. 2.5 вартiсть чистих 

активiв страховика, створеного у формi акцiонерного товариства або товариства з додатковою 

вiдповiдальнiстю, пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року з дати 

внесення iнформацiї про заявника до Державного реєстру фiнансових установ має бути не 

меншою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика. 

Мiнiмальний розмiр статутного капiталу страховика, що здiйснює страхування iнше, нiж 

страхування життя, визначений Законом України «Про страхування» та Лiцензiйними умовами 

ведення страхової дiяльностi складає 1,0 млн. євро. 

Страхова компанiя має такi показники статутного капiталу та чистих активiв станом на 31.12.2016 

та 31.12.2015:  

31.12.2016 31.12.2015 

Статутний капiтал 33 510 33 510 

Чистi активи 43 808 37 102 

Еквiвалент статутного капiталу в євро 1 179 1 278 

Узагальнення фiнансових активiв та зобов’язань за категорiями 

Балансову вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань Компанiї, визнаних на дату звiтностi звiтних 

перiодiв, можна розподiлити за категорiями таким чином: 

Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2016 року 

Ря- Назва статтi Фiнансовi активи та зобов’язання, Фiнансовi активи за Усього 

оцiненi за амортизованою iсторичною собiвартiстю 

вартiстю  

 

АКТИВИ  

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 553 6 553 

2 Фiнансовi iнвестицiї, доступнi  



для продажу 5 276 5 276 

3 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 371 3 371 

4 Довгострокова дебiторська  

заборгованiсть 143 143 

5 Iншi оборотнi фiнансовi активи 2 616 2 616 

6 Дебiторська заборгованiсть  

по страхуванню, чиста 4 925 4 925 

7 Дебiторська заборгованiсть  

за нарахованими доходами 147 147 

Усього фiнансових активiв 17 755 5 276 23 031 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

8 Страхова та iнша 

фiнансова кредиторська  

заборгованiсть 133 133 

Усього фiнансових зобов’язань 133 133 

Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2015 року 

Ря Фiнансовi активи, Фiнансовi активи Усього 

-док Назва статтi оцiненi за амортизованою за iстотною  

вартiстю собiвартiстю 

 

АКТИВИ  

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 961 6 961 

2 Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу 8 533 8 533 

3 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 146 146 

4 Iншi оборотнi фiнансовi активи 2 266 2 266 

5 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 3 179 3 179 

6 Дебiторська заборгованiсть  

по страхуванню, чиста 5 152 5 152 

7 Дебiторська заборгованiсть  

за нарахованими доходами 143 143 

Усього фiнансових активiв 17 847 8 533 26 380 

 

 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

8 Страхова та iнша фiнансова 

кредиторська заборгованiсть 179 179 

Усього фiнансових зобов’язань 179 179 

Продовження тексту приміток 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Компанiя використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї у розрiзi моделей оцiнки: 

•1-й рiвень: котирування (нескоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв або 

зобов’язань; 

•2-й рiвень: моделi оцiнки, всi вихiднi данi для яких, що мають суттєвий вплив на вiдображену у 

звiтностi суму справедливої вартостi, прямо або непрямо ґрунтуються на iнформацiї, 

спостережуванiй на ринку; 

•3-й рiвень: моделi оцiнки, якi використовують вихiднi данi, що мають суттєвий вплив на 

вiдображену у звiтностi суму справедливої вартостi, якi не ґрунтуються на iнформацiї, 

спостережуванiй на ринку. 



Справедлива вартiсть визначається як сума, за якою можна обмiняти iнструмент при операцiї мiж 

обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами. Оскiльки для бiльшостi фiнансових 

iнструментiв Компанiї не iснує готового доступного ринку, при визначеннi їхньої справедливої 

вартостi необхiдно застосовувати професiйне судження на основi поточної економiчної ситуацiї та 

конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. 

Цiннi папери Компанiї, якi утримуються для продажу, вiдображаються у звiтностi за собiвартiстю, 

що є вiдхиленням вiд облiкової полiтики. Такий пiдхiд використано у зв’язку з вiдсутнiстю 

котирувань таких цiнних паперах на активних вiдкритих ринках, а також котирувань аналогiчних 

фiнансових iнструментiв. Визначення справедливої вартостi за методикою оцiнки з використанням 

iнформацiї, яка вiдрiзняється вiд ринкових даних, якi пiддаються спостереженню, не здiйснено 

внаслiдок неможливостi достовiрної оцiнки вхiдних даних.  

Згiдно п. 46 МСБО 39 iнструменти власного капiталу, якi не мають ринкової цiни котирування на 

активному ринку i справедливу цiну яких не можна достовiрно оцiнити, мають вiдображатися за 

собiвартiстю. При цьому компанiя повинна проводити аналiз зменшення корисностi таких цiнних 

паперiв.  

Компанiєю здiйснено аналiз на предмет наявностi фiнансових труднощiв емiтентiв таких цiнних 

паперiв, можливих строкiв погашення таких цiнних паперiв. За результатами аналiзу Керiвництво 

вважає, що справедлива вартiсть не вiдрiзняється суттєво вiд iсторичної собiвартостi таких 

фiнансових iнструментiв. 

 

2.Основнi засоби 

Показники Група основних засобiв  

Земельнi дiлянки Будинки Офiсне обладнання, Транспортнi Всього 

та споруди меблi та пристрої засоби 

ортехнiка 

 

На 31.12.2014:  

балансова вартiсть 1 155 2 662 819 344 4 980 

змiни балансової вартостi за рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2015 р.  

надходження  

дооцiнка/знецiнення 1 756 1 331 61 39 3 187 

вибуття (486) (12) (145) (643) 

На 31.12.2015:  

балансова вартiсть 2 911 3 507 868 238 7 524 

змiни балансової вартостi за рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2016 р.  

надходження 146 540 686 

вибуття (313) (313) 

дооцiнка/знецiнення 7 806 609 (8) 8 407 

На 31.12.2016:  

балансова вартiсть 10 717 4 116 1 006 465 16 304 

 

3. Нематерiальнi активи 

Показники Група нематерiальних активiв, крiм гудвiла 

 

Лiцензiї Програмне забезпечення Всього 

На 31.12.2014:  

балансова вартiсть 1 499 141 1 640 

змiни балансової вартостi за Рiк 

, що закiнчився 31 грудня 2015 р.  

надходження 382 382 

вибуття  



дооцiнка/уцiнка 22 22 

балансова вартiсть 1 881 163 2 044 

змiни балансової вартостi за Рiк,  

що закiнчився 31 грудня 2016 р.  

надходження  

вибуття (740) (740) 

дооцiнка/уцiнка 47 47 

На 31.12.2016:  

балансова вартiсть 1 141 210 1 351 

 

4.Активи за перестрахуванням 

2016 2015 

 

Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй 1 393 402  

 

 

5. Фiнансовi активи 

Фiнансовi активи Компанiї згрупованi нижче в таблицi:  

2016 2015  

Наявнi для продажу 5 276 8 533  

Депозити у банках строком бiльше 3-х мiсяцiв 2 150 1 550  

Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї 1 221 1 629  

Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, чиста 4 925 5 152  

Iншi оборотнi фiнансовi активи 2 616 2 266  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 143 146  

Розрахунки за нарахованими доходами 147 143  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 553 6 961  

 

Всього фiнансовi активи 23 031 26 380  

 

 

 

 

2016 2015 

 

Наявнi для продажу фiнансовi активи:  

Пайовi цiннi папери 913 2 112  

Корпоративнi права 4 363 6 421  

Всього iншi довгостроковi iнвестицiї 5 276 8 533  

 

Основнi умови короткострокових депозитiв строком первинного розмiщення бiльше 3-х мiсяцiв 

 

Сальдо станом Закiнчення термiну Вiдсоткова ставка 

Банк 31.12.2016 року, дiї договору 

тис. грн.  

ПАТ "Ощадбанк" 250 05.01.2017 15,5 % 

ПАТ "Ощадбанк" 300 11.02.2017 16 % 

ПАТ "Ощадбанк" 300 11.02.2017 16 % 

ПАТ "ПРАВЕКС -БАНК" 400 01.02.2017 11 % 

ПАТ "ПРАВЕКС -БАНК" 400 01.02.2017 11 % 

ПАТ "ПРАВЕКС -БАНК" 100 02.03.2017 11 % 

ПАТ АБ "Укргазбанк" 400 11.09.2017 16,5 % 

Разом 2 150  



 

Сальдо станом Закiнчення термiну Вiдсоткова ставка 

31.12.2015 року, дiї договору 

тис. грн.  

ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" 300 17.05.2016 17,3 % 

ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" 250 17.05.2016 17,3 % 

ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" 200 01.03.2016 16 % 

АТ "УКРСИББАНК" 500 21.01.2016 13,5 % 

ПАТ АБ "Укргазбанк" 300 17.08.2016 22 % 

Разом 1 550  

 

Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї 

2016 2015 

Грошовi кошти Фонду захисту потерпiлих (ФЗП) МТСБУ 347 1 268 

Грошовi кошти Ядерного 

страхового пулу для подальшого 

вiдшкодування збиткiв по ядерним ризикам 874 361 

Разом: 1 221 1 629 

Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, чиста 

 

2016 2015 

Розрахунки зi страхувальниками 5 317 8 817 

Резерв сумнiвних боргiв за договорами страхування (392) (3 665) 

Разом: 4 925 5 152 

 

 

Iншi оборотнi фiнансовi активи 

2016 2015 

Депозити в проблемних банках 3 115 3115 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 

за операцiями, iншими, нiж операцiї пов’язанi 

зi страхуванням 3 331 4309 

Резерв сумнiвних боргiв (3 830) (5 158) 

Разом: 2 616 2 266 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

 

2016 2015 

Позика, надана кредитнiй спiлцi 143 146 

Разом: 143 146 

 

Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами 

2016 2015 

Вiдсотки за розмiщеними депозитами 147 143 

Разом: 147 143 

 

6.Грошовi кошти та їх еквiваленти 

2016 2015  

 

Грошовi кошти в банку та у касi 103 13  

Короткостроковi депозити строком до 3-х мiсяцiв 6 450 6 948  

Всього 6 553 6 961  

7. Статутний капiтал 

 



Статутний капiтал Товариства подiлено на 295 110 (двiстi дев’яносто п’ять тисяч сто десять) 

простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 113,55 грн. (сто тринадцять гривень 55 коп.) кожна. 

Акцiя Товариства є iменним цiнним папером, який посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо 

Товариства, включаючи право на: отримання частини прибутку Товариства у виглядi дивiдендiв; 

право на отримання частини майна Товариства або вартостi частини майна у разi лiквiдацiї 

Товариства; право на управлiння Компанiям; право на отримання iнформацiї про господарську 

дiяльнiсть Товариства, а також iншi права, передбаченi чинним законодавством України. 

Акцiонерами ПрАТ «Страхова компанiя «КРОНА», що мають iстотну участь у капiталi 

Товариства є юридичнi та фiзичнi особи: 

•Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iмпульс-Т», код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров. 

Електрикiв,15, володiє 102429 акцiй (шт.) номiнальною вартiстю 11 630 812,95 грн., що становить 

34,708752 % статутного капiталу Товариства.  

•Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю «Селектив», код ЄДРПОУ 34294305, м. Київ, пров. 

Електрикiв,15, володiє 46522 акцiй (шт.) номiнальною вартiстю 5 282 573,1 грн., що становить 

15,76429% % статутного капiталу Товариства.  

 

•Плачков Iван Васильович, код IПН 2114606178, м. Київ, вул. Богомольця, 5 кв. 8, володiє 43640 

акцiй (шт.) номiнальною вартiстю 4 955 322,00 грн., що становить 14,787706 % статутного 

капiталу Товариства. 

•ПАТ «Київенерго», код ЄДРПОУ 00131305, м. Київ, площа Iвана Франка,5, володiє 35 235 акцiй 

(штук) номiнальною вартiстю 4 000 934,25 грн., що становить 11,9396 % статутного капiталу 

Товариства. 

 

8.Резервний капiтал 

Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного (страхового) фонду не може бути менше 5% суми 

прибутку Компанiї. Кошти резервного (страхового) фонду за рiшенням загальних зборiв 

Акцiонерiв i в порядку, визначеному Спостережною Радою, можуть використовуватися на 

покриття збиткiв вiд дiяльностi Компанiї, виплату дивiдендiв та на iншi цiлi, що не суперечать 

українському законодавству.  

Згiдно з українським законодавством, пiдприємство може розподiляти всi передбаченi законом 

доходи у видi дивiдендiв або переносити їх до резерву, як це визначено в статутi Компанiї. 

Подальше використання коштiв, перенесених у резерв, може бути юридично обмежене; кошти, 

перенесенi в резерв, як правило, повиннi використовуватися на цiлi, визначенi в момент передачi. 

Крiм того, тiльки поточнi прибутки, зазначенi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ, можуть 

спрямовуватися на дивiденди. 

2016 2015 

 

Резервний капiтал 2 208 2 208 

9.Зобов’язання зi страхової дiяльностi та активи перестрахування 

2016 2015  

 

Валовi  

Короткостроковi договори страхування:  

- резерви збиткiв 1 135 941  

- резерв незароблених премiй 5 686 6 388  

Всього зобов'язання за страховою дiяльнiстю, валовi 6 821 7 329  

Покритi договорами перестрахування  

- резерв незароблених премiй (1 393) (402)  

Чистi зобов'язання  

Короткостроковi договори страхування:  

- резерви збиткiв 1 135 941  

- незаробленi премiї 4 293 5 986  

Всього зобов'язання за страховою дiяльнiстю, чистi 5 428 6 927  



2015  

2016  

Валовi Перестра 2015 

хування Чистi Валовi Перестра- Чистi  

хування 

Резерв на початок року 6 388 (402) 5 986 7 357 (319) 7 038 

Збiльшення/(зменшення) 

зобов'язань (окрiм впливу 

курсiв) (702) (991) (1 693) (969) (83) (1 052) 

Резерв на кiнець року 5 686 (1 393) 4 293 6 388 (402) 5 986 

Станом на 31.12.2016р. було проведено оцiнювання адекватностi резервiв, якi Компанiя 

сформувала згiдно методики формування резервiв, затвердженої регулятором. 

10.Короткострокова кредиторська заборгованiсть 

2016 2015 

Торгова заборгованiсть та нарахованi витрати 48 15 

Заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 85 164 

Зобов'язання по оплатi працi 63 52 

Зобов'язання по внескам на соцiальне страхування 16 26 

Зобов'язання за розрахунками з бюджетом 12 159 

Аванси отриманi 1 271 846 

Аванси одержанi вiд страхувальникiв  

( перестрахувальникiв) по договорам 

страхування (перестрахування) 438 812 

Iншi зобов'язання 12 84 

Всього 1945 2158 

 

В тому числi фiнансовi зобов’язання 133 179 

11.Короткостроковi резерви на виплати працiвникам 

Резерв невиплачених вiдпусток 

2016 2015 

Балансова вартiсть на початок року 103 103 

змiни за рiк  

збiльшення (зменшення) iснуючих резервiв 1  

Балансова вартiсть на кiнець року 104 103 

 

12.Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток складаються з: 

31.12.2016 31.12.2015 

Поточний податок на прибуток 1 335 920 

Вiдстрочений податок на прибуток 21 29 

Всього витрат з податку на прибуток 1 356 949 

 

Починаючи з 01.01.2015 року податок на прибуток обчислюється виходячи iз бухгалтерського 

фiнансового результату, вiдкоригованого на рiзницi, передбаченi Податковим кодексом України 

(амортизацiйнi рiзницi, рiзницi, якi виникають при формуваннi резервiв (забезпечень), рiзницi, якi 

виникають пiд час здiйснення фiнансових операцiй). Ставка податку на прибуток визначена для 

оподаткування у 2016 роцi складатиме 18% - для оподаткування прибутку. Податок з доходiв в 

розмiрi 3% вiд отриманих страхових премiй вiд дiяльностi по короткостроковому страхуваннi 

життя буде зменшувати фiнансовий результат, який визначатиметься для розрахунку податку на 

прибуток. 

Узгодження теоретичного значення податку на прибуток та фактичних витрат з цього податку 

виглядає наступним чином. 

Дохiд за договорами страхування i спiвстрахування 30 467 28 288 



Податок на прибуток вiд страхової 

дiяльностi у податковому облiку  

(ставка податку 3 % - 2016 рiк) 915 848 

Прибуток до оподаткування за даними фiнансової звiтностi (309) (27 384) 

Рiзницi, якi виникають згiдно податкового кодексу 1 944 28 857 

Прибуток за рiк у податковому облiку 1 636 1 475 

Теоретичне розрахункове значення витрат 

з податку на прибуток (ставка податку 18% - 2016 рiк) (56) (4 929) 

Вплив рiзниць, що не вiдображаються в фiнансовiй звiтностi 497 5 030 

Всього витрати з податку на прибуток 1 356 949 

 

13.Чиста виручка вiд страхових премiй 

2016 2015 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 22 704 21 261 

Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного 2 708 2 217 

Страхування вiд нещасних випадкiв 194 90 

Добровiльне страхування медичних витрат - 118 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 50 - 

Страхування майна 248 1 765 

Страхування вантажiв i багажу (вантажобагажу) 41 51 

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами - 196 

Обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 545 148 

Страхування фiнансових ризикiв - 2 

Страхування працiвникiв пожежної охорони i членiв ДПД 377 703 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду 7 8 

Страхування добровiльної цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 18 17 

Страхування вiдповiдальностi експортера та особи,  

яка вiдповiдає за утилiзацiю небезпечних вiдходiв - 3 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, 

якi мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю 745 1 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної 

установки за ядерну шкоду, яка може бути завдана внаслiдок 

ядерного iнциденту. 1 712 1 708 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 1 118 - 

Разом: 30 467 28 288 

 

14.Iнвестицiйнi доходи 

Рiк, що закiнчився 

2016 2015 

Iнвестицiйнi доходи  

Процентнi доходи по грошовим коштам та еквiвалентам 1 489 960 

Збитки вiд курсової рiзницi та при купiвлi-продажу валюти (44) (17) 

Всього iнвестицiйнi доходи 1 445 943 

 

15.Iншi операцiйнi доходи та витрати 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 

2016 2015 

 

Дохiд вiд реалiзацiї активiв 933 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 24  

Дохiд вiд повернення суми страхового вiдшкодування 150  

Доходи вiд оренди примiщення 64  



Iншi доходи 138  

Всього доходiв 376 933 

Уцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв (503) 

Формування резерву сумнiвних боргiв (849)  

Визнанi штрафи, пенi, неустойки (56)  

Всього витрат (905) (503) 

16.Виплати за страховою дiяльнiстю 

2016 2015 

Страхування майна (177) (71) 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв автотранспортних засобiв - (337) 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) (12 420) (13 307) 

Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного (1 398) (657) 

Добровiльне страхування медичних витрат - (22) 

Страхування вiд нещасних випадкiв 44 - 

Разом: (14 039) (14 394) 

17. Операцiйнi витрати по елементам 

 

2016 2015 

Оплата працi та нарахування податкiв 

та обов'язкових платежiв (примiтка 19) (1 990) (2 149) 

Професiйнi послуги (80) (65) 

Оренда (687) (485) 

Комунальнi послуги (142) (214) 

Витратнi матерiали (367) (143) 

Утримання автотранспорту (61) (98) 

Витрати на вiдрядження (7) (8) 

Витрати на зв’язок (101) 

Послуги банкiв i витрати на пошту (72) (69) 

Агентська винагорода (7 997) (3 293) 

Витрати на рекламу (284) (4 253) 

Оплата послуг медичних закладiв (1 183) (1 172) 

Iншi витрати (126) (6) 

Разом: (13 969) (13 252) 

 

18.Оренда 

На 31.12.2016 На 31.12.2015 

Загальна сума майбутнiх мiнiмальних 

орендних платежiв у рамках нерозривної 

операцiйної оренди 687 485 

в т. ч.: до одного року 687 485 

вiд одного року до п'яти рокiв - - 

бiльше п'яти рокiв - - 

19.Витрати на оплату працi 

 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 

2016 2015 

 

Заробiтна плата 1 633 1 583 

Витрати на соцiальне страхування 357 566 

Всього 1 990 2 149 

 

20. Операцiї з повязаними сторонами 



Компанiя розглядає операцiї з пов'язаними сторонами, що включають операцiї з засновниками 

Компанiї i основним управлiнським персоналом. 

Винагороди ключовому управлiнському персоналу 

Винагороди, отриманi керiвним управлiнським персоналом у звiтному перiодi становлять такi 

суми, що вiдображенi у складi витрат на оплату працi: 

 

31 грудня 2016 31 грудня 2015 

 

Заробiтна плата i премiї 392 377 

Всього 392 377 

 

Керiвний управлiнський персонал: 

Добренкова Юлiя Володимирiвна – генеральний директор Компанiї, 

Гербенiс Вiктор Борисович – директор з медичного страхування 

Засновники Компанiї визначенi у примiтцi 12 Статутний капiтал 

Компанiя не здiйснювала операцiї з iншими пов'язаними сторонами в ходi економiчної дiяльностi 

за 2016 рiк.  

 

20.Умовнi активи та зобов’язання 

На дату складання та затвердження звiтностi не було помiчено жодного непередбачуваного 

зобов’язання або зобов’язання до виконання, iнформацiю про що необхiдно розкрити або 

скоригувати у фiнансових звiтах. 

 

Умовнi зобов'язання податкового характеру 

Податкова система України характеризується постiйними змiнами законодавчих норм, офiцiйних 

роз'яснень i судових рiшень, часто нечiтко викладених i суперечливих, що припускає 

неоднозначне тлумачення їх податковими органами. Правильнiсть обчислення податкiв у звiтному 

перiодi може бути перевiрена на протязi трьох наступних рокiв. Останнiм часом практика в 

Українi така, що податковi органи займають бiльш жорстку позицiю в частинi iнтерпретацiї i 

вимог дотримання податкового законодавства. 

Керiвництво Страхової компанiї, виходячи зi свого розумiння податкового законодавства, 

офiцiйних роз'яснень i судових рiшень вважає, що податковi зобов'язання вiдображенi в адекватнiй 

сумi. Проте, трактування цих положень вiдповiдними органами може бути iншим i це може мати 

значний вплив надану фiнансову звiтнiсть. 

Умови середовища, в якому Компанiя функцiонує 

Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється на територiї України. Поточна полiтична ситуацiя в Українi у 

2016 роцi є вкрай нестабiльною, мали мiсце спад валового внутрiшнього продукту, суттєва 

девальвацiя нацiональної валюти по вiдношенню до основних валют, нестабiльнiсть фондового 

ринку, погiршення лiквiдностi банкiвського сектору. Полiтичнi змiни можуть призвести до змiн у 

законодавчiй, податковiй, регуляторнiй основi дiяльностi компанiй в Українi. Майбутня 

стабiльнiсть економiки в значнiй мiрi залежить вiд успiшностi реформ та ефективностi 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, що будуть здiйснюватися урядом країни. 

Компанiя постiйно оцiнює свої зобов’язання, якi стосуються змiн та оновлення законодавства. 

Природа та суми зобов’язань, якi пов’язанi з таким середовищем, не можуть бути належним чином 

оцiненi зараз, однак у майбутньому вони можуть досягти суттєвого рiвня. 

21.Подiї пiсля дати балансу 

Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi в 2017 роцi продовжує бути вкрай непередбачуваною, 

мала мiсце подальша девальвацiя нацiональної валюти, погiршення лiквiдностi банкiвського 

сектору та фондового ринку. Вплив такої ситуацiї на фiнансовий стан та результати дiяльностi 

Компанiї наразi не можливо оцiнити. 

22.Узгодження фiнансової звiтностi 

У фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй вiдповiдно до вимог центральних органiв виконавчої влади 

України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк, в статтi «Грошi та їх еквiваленти» 



зазначене суму 8 703 тис. грн., яка в фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно вимог МСФЗ, роздiлена 

мiж статтями «Грошовi кошти та їх еквiваленти» в розмiрi 6 553 тис. грн., та в статтi «Поточнi 

фiнансовi iнвестицiї» в сумi 2 150 тис. грн., де вiдображенi депозити, розмiщенi в банках. 

Така розбiжнiсть пов’язана з тим, що Компанiя звiтує до Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, надаючи «Звiтнi данi страховика», 

порядок складання яких регламентується «Порядком складання звiтних даних страховика», 

затвердженим розпорядженням Нацiональної комiсiї № 39 вiд 03.02.2004 року, що передбачає 

надання звiту страховика в електронному виглядi, де такий вид надання звiтностi виключає 

можливiсть змiни статей звiту страховика у вiдповiдностi з нормами МСФЗ. 

У фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй вiдповiдно до вимог центральних органiв виконавчої влади 

України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк, статтi «Звiту про фiнансовi 

результати (Звiт про сукупний дохiд)» «Iншi операцiйнi доходи» та «Iншi операцiйнi витрати» 

представленi наступним чином: 

2016 

Iншi операцiйнi доходи  

Доходи вiд продажу валюти та активiв Компанiї 156 

Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти 1 419 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 33 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 24 

Дохiд вiд списання резерву сумнiвних боргiв 199 

Дохiд вiд оренди примiщень 64 

Збiльшення резерву збиткiв 804 

Iншi операцiйнi доходи 45 

Разом: 2 744 

Iншi операцiйнi витрати  

Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти (1 425) 

Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв (156) 

Формування резерву сумнiвних боргiв (849) 

Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (120) 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки (56) 

Втрати вiд формування резерву збиткiв (998) 

Благодiйна допомога (90) 

Iншi операцiйнi витрати (9) 

Разом: 3 703 

«Iншi доходи» та «Iншi витрати» представленi наступним чином: 

2016 

Iншi доходи  

Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 2 057 

Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 50 

Дохiд вiд повернення суми страхового вiдшкодування 150 

Разом: 2 257 

Iншi витрати  

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй (2 057) 

Уцiнка необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй (2 045) 

Iншi операцiйнi витрати (7) 

Разом: 4 109 

У фiнансовi звiтностi, складенiй згiдно вимог МСФЗ, доходи та витрати представленi наступним 

чином 

2016 

Iнвестицiйнi доходи, чистi  

Доходи вiд фiнансових операцiй 1 489 

Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти 1 419 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 33 



Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 50 

Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти (1 425) 

Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (120) 

Iншi фiнансовi витрати (1) 

Разом: 1 445 

2016 

Iншi операцiйнi доходи  

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 24 

Дохiд вiд повернення суми страхового вiдшкодування 150 

Доходи вiд оренди примiщення 64 

Iншi доходи 138 

Разом: 376 

 

 

 

2016 

Iншi операцiйнi витрати  

Формування резерву сумнiвних боргiв (849) 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки (56) 

Разом: 905 

 

Ця фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом Компанiї та затверджена до випуску 24 лютого 

2017 року.  

Вiд iменi ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРОНА»: 

 

 

Генеральний директор Добренкова Ю. В 

 

 

Головний бухгалтер Петренко Н. М 

 


