
 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

особам емітента в разі їх звільнення X 

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

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

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

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 

4) інформація про похідні цінні папери емітента X 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів X 

26. Інформація вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X 

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X 

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

У власностi працiвникiв товариства не має у наявностi iнших цiнних паперiв товариства та 

акцiй товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.  



ІІІ. 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 обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 33509740,5 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 27 

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

 65.12 - Iншу види страхування, крiм страхування життя. 

 64.99 - Надання iнших фiннсових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення) 

 66.21 - Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди. 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

2) МФО банку 

 334851 

3) Поточний рахунок 

 265071034 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

5) МФО банку 

 334851 

6) Поточний рахунок 

 265071034 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АЕ 293775 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

АЕ 293773 12.12.2006 Нацкомфiнпослуг  



здоров'я) 

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АЕ 293772 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

АЕ 293762 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АЕ 293770 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АЕ 293761 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - 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 Нацкомфiнпсослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ 293766 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ 293769 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальнiсть 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ 293780 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту) 

АЕ 293764 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування фiнансових ризикiв АЕ 293779 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 



Страхування медичних витрат АЕ 293763 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) 

та сiльскої пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

АЕ 293776 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi 

АЕ 293774 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Авiацiйне страхування 

цивiльної авiацiї 

АЕ 293767 01.08.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту 

АЕ 293778 14.09.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - 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, господарська дiяльнiсть 

на яких може призвести до 

аварiй ек 

АЕ 293777 11.04.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - 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  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок негативних наслiдкiв 

при перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АЕ 293771 04.08.2005 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 



Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власнiсть 

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  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Обов'язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

б/н 05.04.2016 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Обовязкове страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiусу 

б/н 05.04.2016 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

Добровiльне страхування 

сiльскогосподарської продукцiї 

б/н 12.04.2016 Нацкомфiнпослуг  

Опис Термiн дiї - безстрокова. 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Крона-Життя" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 35250677 

4) Місцезнаходження 

 м. Київ, вул. Костянтинiвська, 19 

5) Опис  

 Розмiр частки, що належить ПрАТ "СК "КРОНА" - 96,54 % статутного капiталу 

Товариства. 

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Рейтингове агенство 

"Експерт-Рейтинг" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 30.03.2018 

uaAА- 

ТОВ "Рейтингове агенство 

"Експерт-Рейтинг" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 27.05.2018 

uaAА- 



ТОВ "Рейтингове агенство 

"Експерт-Рейтинг" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 10.10.2018 

uaAА- 

ТОВ "Рейтингове агенство 

"Експерт-Рейтинг" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 06.11.2018 

uaAА- 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 

1) Найменування 

 Луганська фiлiя ПрАТ "СК "КРОНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 91055, Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Дзержинського, б. 33, оф. 108 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 Рiвненська фiлiя ПрАт "СК "КРОНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 33028, Рівненська обл., м. Рiвне, вулиця Мiцкевича, б. 34 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 Iзмаїльська фiлiя ПрАТ "СК "КРОНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 68600, Одеська обл., м. Iзмаїл, проспект Ленiна, б. 1 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 Одеська фiлiя ПрАТ "СК "КРОНА" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 65031, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Грушевського, б. 39-а 

3) Опис 

  

 



 

16. Судові справи емітента 

 
№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 вiдсутнi вiдсутнi вiдсутнi вiдсутнi вiдсутнi  вiдсутнi 

Примітки: 

Вiдсутнi судовi справи за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства та/або вiдокремленого пiдроздiлу, стороною 

в якiй виступає Товариство та/або посадовi особи Товариства та/або вiдокремленi пiдроздiли Товариства. 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 0071551212, 

01.02.2018 

ГУ ДФС у м. Києвi штрафна санкцiя Сплачено в повному 

обсязi. 

Примітки: 

Порушення строку сплати грошового зобов'язання з податку на прибуток. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Злиття, подiлу та iншої реорганiзацiї у 2018 р. не вiдбулося. 

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

пересiчних громадян.  

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Компанiї складає 27 осiб. 

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

сумiсництвом - немає.  

Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 2091 тис. грн. Збiльшення розмiру фонду оплати працi в 

порiвняннi з 2017 роком вiдбулось за рахунок перегляду посадових окладiв працiвникiв 

внаслiдок збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої чинним 

законодавством на 01 сiчня 2018 року. 

Загальний фонд заробiтної плати з урахуванням витрат на соцiальнi заходи в 2018 роцi склав 

2545 тис. грн.  

Бiльше нiж 75% працiвникiв Компанiї мають вищу овiту, 25% мають базову та неповну вищу 

освiту. 

Одночасно в Компанiї проводиться навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Компанiї, 

також працiвникi приймають участь у семiнарах за вiдповiдними напрямками роботи. 

Пiдвищення квалiфiкацiї персоналу здiйснюється у вiдповiдних центрах пiдготовки та 

пiдвищення квалiфiкацiї. 

 

 

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

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

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

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 

 

 

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

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

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

діяльності 

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

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

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не 

надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СК "КРОНА" складається у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), викладених на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв 

України. 

Облiкова полiтика ПрАТ "СК "КРОНА" базується на основних принципах МСФЗ та 

здiйснюється у вiдповiдностi до Наказу про облiкову полiтику, затвердженого Генеральним 

директором Компанiї. Бухгалтерський облiк в Товариствi здiйснюється бухгалтерською 

службою на чолi iз Головним бухгалтером.  

Основнi принципи облiкової полiтики викладенi в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. 

Основними засобами Компанiя визнає матерiальнi активи, щодо яких iснує ймовiрнiсть 

отримання економiчних вигод у майбутньому, первiсна вартiсть яких може бути оцiнена 

надiйними способом та термiн корисного використання яких складає бiльше одного року. У разi 

якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк 

корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. 

Амортизацiя об'єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного 

зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їх використання за 

наступними орiєнтовними строками експлуатацiї: примiщення - 20 рокiв, меблi та офiсне 

обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв, комп'ютери та обладнання - 5 рокiв, 

полiпшення орендованих примiщень - 12 рокiв, але не бiльше встановленого договором сроку 

оренди. 

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка наявностi ознак знецiнення активу. 

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. 



При припиненнi визнання, об'єкт основних засобiв або будь-яка значна його частина спочатку 

визнаються Компанiєю такими, що призначенi до вибуття, якщо вони пiдлягають продажу, або 

Компанiя бiльше не очiкує майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання. Прибуток або 

збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом порiвняння суми чистих надходжень 

вiд вибуття iз балансовою вартiстю активу та визнається у прибутку чи збитку в перiодi 

припинення визнання активу. 

Первiсне визнання нематерiальних активiв здiйснюється Компанiєю за первiсною вартiстю. За 

кожним об'єктом нематерiальних активiв визначається орiєнтовний термiн корисного 

використання. Подальша оцiнка об'єктiв нематерiальних активiв здiйснюється за переоцiненою 

вартiстю. 

Прибутки або збитки, що виникають в результатi припинення визнання нематерiальних активiв, 

визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та балансовою 

вартiстю цього активу, i визнаються у прибутку чи збитку в перiодi припинення визнання 

активу. 

Для оцiнки вартостi запасiв Компанiєю застосовується метод ФIФО. 

Компанiя визнає фiнансовий актив вiдповiдно до МСФЗ  коли i тiльки коли вона стає стороною 

контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу 

фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

За строком виконання фiнансовi активи подiляються на поточнi (зi строком виконання 

зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 

мiсяцiв).   

Компанiя класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  

а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та  

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi; 

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою 

вартiстю. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  

грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 

основної суми.  

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Компанiя вiдносить 

облiгацiї, депозити, дебiторську заборгованiсть та позики. Пiсля первiсного визнання Компанiя 

оцiнює такi фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного 

вiдсотка. 

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 

Компанiя замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання 

дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. 

Для виконання такої оцiнки Компанiя порiвнює ризик настання дефолту (невиконання 

зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за 

фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому 

об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат 

або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 



не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 

фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 

очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 

збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 

Страхова компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи, коли  

(а) спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або  

(б) Страхова компанiя передала права на фiнансовий актив i таке передання вiдповiдає 

критерiям для припинення визнання. 

Якщо Страхова компанiя передала або уклала угоду про передачу активу, i при цьому також 

передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активу, або Страхова 

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

припинила здiйснювати контроль - вона припиняє визнання активу. Якщо контроль залишився - 

Страхова компанiя продовжує визнання активу в обсязi своєї подальшої участi у фiнансовому 

активi. 

 

 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА " надає послуги iз 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 у вiдповiдностi до Закону України "Про страхування", та у вiдповiдностi до 

Статуту. Стратегiя розвитку Компанiї направлена на розширення бiзнесу за рахунок 

впровадження нових страхових продуктiв, пошук та залучення нових клiєнтiв.  

Прiоритетним видом дiяльностi Компанiї 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 самостiно так i через агентiв та фiлiї Компанiї.  



Основними клiєнами ПрАТ "СК "КРОНА" є  ПАТ "Київобленерго"; ПАТ "Київводоканал"; 

ПАТ "Завод залiзобетоних конструкцiй iм.С.В. Ковальської ".  

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 виробництвом не займається. 

 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

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

основних засобiв та нематерiальних активiв у значних розмiрах. 

В 2018 роцi Товариство здiйснювало операцiї купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньої державної 

позики (ОВДП) на суму 9,7 млн. грн, 4,5 млн. грн. з яких станом на 31.12.2018 були погашенi. 

Товариство використовує облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП) у якостi прийнятних 

активiв для виконання нормативних показникiв щодо страхових резервiв та платоспроможностi 

страховика, встановлених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07.06.2018 №850. 

З метою виконання чинного нормативного законодавства Товариство планує продовжувати 

здiйснювати iнвестицiї в облiгацiй внутрiшньої державної позики (ОВДП), суттєвi умови 

придбання ОВДП встановлюються Рiшеннями Наглядової ради Товариства за кожною окремою 

угодою купiвлi-продажу. 

 

 

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

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

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

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Товариство має на балансi нерухомiсть в м.Одеса, балансова вартiсь якої станом на 31.12.2018 

становить 4260 тис. грн.  

Офiсне примiщення за адресою мiсцезнаходження Товариства у м. Києвi є орендованим. 

Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.  

Загальна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв Товариства у вiдповiдностi до 

експертної оцiнки станом на 31.12.2018 становить 17650 тис. грн.  

Ступiнь зносу офiсного обладнання становить 70%, ступiнь використання - 87,3%.  

У складi основних засобiв Товариства облiковуються земельнi дiлянки, нерухомiсть, 

транспортнi засоби, офiсне обладняння, меблi, прилади та iнвентар. 

Обтяження на майно протягом 2018 року не накладалось. 

 

 



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

економічних обмежень 

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

Змiна законодавства та оподаткування. Iнфляцiйнi процеси. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Компанiя забезпечена власним капiталом та лiквiдними активами для забезпечення поточних 

потреб i виконання нормативiв та виконує вимоги щодо розмiру капiталу, встановлених чинним 

законодавством України, та нормативiв достатностi капiталу, платоспроможностi, лiквiдностi, 

прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, встановлених 

Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг вiд 07.06.2018 №850. 

 

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

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

Своєчасно не виконаних на кiнець 2018 року договорiв Компанiє не має.  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя розвитку Компанiї направлена насамперед на пiдвищення ефективностi окремих видiв 

страхування, розробку нових страхових продуктiв та каналiв продажу, збiльшення нових 

клiєнтiв та  пiдвищення якостi обслуговування iснуючих клiєнтiв. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Компанiя здiйснює дослiдження страхового ринку України з метою забезпечення ефективної 

роботи. 

Витрати на дослiдження на розробки за звiтний рiк вiдсутнi. 

 

 

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

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

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

довільній формі 

Рiчна фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СК "КРОНА" пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки, а також про 

те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.  

Звiт керiвництва: 

1) вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента: 

- Розвиток online-продажiв страхових продуктiв . 

- Розробка програми розвитку Компанiї щодо основних напрямкiв дiяльностi на 1 рiк. 

- Збiльшення ринкової долi до 2%, закрiпивши позицiї у ТОП20 страховикiв на ринку 

добровiльного медичного страхування. 



2) iнформацiя про розвиток емiтента:  

Страхова компанiя "КРОНА" вже 18 рокiв поспiль показує сталий розвиток та стабiльнiсть. 

Компанiя була однiєю iз перших на страховому ринку України, хто почав фокусуватися на 

послугах з корпоративного медичного страхування.  

Якiснi показники 2018 року: 

- за результатами звiтного перiоду Компанiї присвоєно рейтинг фiнансової стiйкостi за 

нацiональною шкалою на рiвнi uaАА -; 

- прирiст страхових платежiв склав 44% у порiвнянi з минулим роком; 

- пролонгацiя договорiв медичного страхування на рiвнi 96% , що є вищiм за середньоринковий 

показник. 

Компанiя активно та успiшно бере участь в тендерних закупiвлях через електрону систему 

"ProZorro", завжди пропонуючи економiчно об?рунтованi цiновi пропозицiї. Серед нових 

державних клiєнтiв: ДП "Укренерго", ДП "Укроборонсервiс" та ряд iнших. 

3) Протягом 2018 р. ПрАТ "СК "КРОНА" не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв, якi б впливали на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового 

стану та доходiв або витрат.  

Основнi показники дiяльностi страховика за 2018 р.: 

Протягом 2018 року було укладено 39134 договори iз приватними клiєнтами, та 309 договорiв з 

юридичними особами.  За звiтний перiод в Компанiю надiйшло 55153,0 тис. грн. у виглядi 

страхових премiй. Сума сплачених страхових вiдшкодувань за 2018 рiк склала 20365,0 тис. грн., 

з яких  8573,0 тис. грн. сплачено фiзичним особам та 11792,0 тис. грн. - юридичним особам.  

Коефiцiєнт страхових виплат в Компанiї перевищує середнiй загальноринковий аналогiчний 

показник страхового ринку України та вказує на якiсть, надiйнiсть i високий рiвень сервiсу, що є 

сновними принципами роботи ПрАТ "СК "КРОНА".  

Розмiр страхових резервiв на кiнець 2018 року склав 16865,5 тис. грн., iз них:  резерв 

незароблених премiй - 7321,5 тис грн.; резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - 3857,9 тис. 

грн.;  резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - 3224,0 тис.грн.;  резерви катастроф -  

2462,1 тис. грн.  

Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй на кiнець 2018 року склала 1406,3 тис. 

грн. 

Активи Емiтента на кiнець 2017 року - 59162,0 тис .грн., на кiнець 2018 року - 61253,0 тис. грн. 

Страховий портфель ПрАТ "СК "КРОНА" у вiдсотковому вiдношеннi в 2018 роцi виглядає 

наступним чином: 86% - добровiльне медичне страхування  та страхування медичних витрат, 

4,0 % - КАСКО, 3,5% - страхування вiд нещасних випадкiв, 6,5-% iншi види страхування.  

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "СК 

"КРОНА" органами управлiння станом 

на 31.12.2018 р. є: Загальнi збори 

акцiонерiв; Наглядова Рада; 

Виконавчий орган Компанiї 

(одноосiбний) в особi Генерального 

Директора. 

Загальнi збори - вищий орган 

управлiння. 

Згiдно з реєстром акцiонерiв. 

Наглядова рада Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "СК 

"КРОНА" органами управлiння станом 

на 31.12.2018 р. є: Загальнi збори 

Станом на 31.12.2018 р. склад 

Наглядової радиi: 

Голова Наглядової ради - Науменко 



акцiонерiв; Наглядова Рада; 

Виконавчий орган Компанiї 

(одноосiбний) в особi Генерального 

Директора. 

Наглядова рада Товариства є 

колегiальним органом, що здiйснює 

захист прав акцiонерiв товариства i в 

межах компетенцiї, визначеної 

статутом та законом, здiйснює 

управлiння Товариством, а також 

контролює та регулює дiяльнiсть 

виконавчого органу. 

Олена Вiкторiвна. 

Член Наглядової ради - Брусов Олексiй 

Iллiч. 

Генеральний 

директор 

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "СК 

"КРОНА" органами управлiння станом 

на 31.12.2018 р. є: Загальнi збори 

акцiонерiв; Наглядова Рада; 

Виконавчий орган Компанiї 

(одноосiбний) в особi Генерального 

Директора. 

Виконавчий орган - Генеральний 

директор. 

Генеральний директор - Добренкова 

Юлiя Володимирiвна. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Генеральний директор 

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

 Добренкова Юлiя Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "Альфа-страхування", 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"  

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

 14.05.2018, обрано 3 роки. 

9) Опис 

 Стаж роботи - 14 рокiв. 

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: Заступник Голови Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА", Голова 



Правлiння ПрАТ "СК "КРОНА", Генеральний Директор ПрАТ "СК"КРОНА". 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Зима Марина Анатолiєвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ", 25.09.2007 р. - 31.01.2017 р. ПрАТ "РЕНЕСАНС ЖИТТЯ" - 

Головний бухгалтер - Заступник фiнансового директора.  

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

 15.11.2017, обрано безстроково 

9) Опис 

 Стаж роботи 28 р. 

Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. 

Винагорода в формi оплати працi посадовiй особi 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. 

Обгрунтування змiн у персональному складi - повноваження Генерального директора, визначенi 

Статутом Товариства.  

 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Науменко Олена Вiкторiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Монделiс Україна", З 16.04.2015 р. старший фiнансовий аналiтик ПрАТ 

"Монделiс Україна" , з 27.05.2010-22.01.2014 р. - старший фiнансовий аналiтик ТОВ "Кока-Кола 

Україна Лiмiтед". 

 

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

 26.10.2016, обрано до 01.05.2019 

9) Опис 



 Стаж роботи 16 р. 

Строк, протягом якого Науменко О.В. перебувала на посадi - з 26.10.2016 р. до 08.01.2019 р. 

Представник ТОВ "Iмпульс-Т" (ЄДРПОУ 31868189, адреса: провул. Електрикiв, 15). Розмiр 

пакета акцiй ПрАТ "СК "КРОНА", якi належать ТОВ "Iмпульс-Т" - 34,708752 %.  

Обгрунтування змiн у персональному складi - повноваження акцiонера, передбаченi 

законодавством та Статутом ПрАТ "СК "КРОНА". 

Фiзична особа Науменко Олена Вiкторiвна  володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "СК 

"КРОНА" у розмiрi 8,816034%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Брусов Олексiй Iллiч 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Корпоративнi рiшення ЛТД", Займанi посади: 

-Директор ПрАТ "Центр корпоративних рiшень" (з 15.04.2011 по 25.11.2016); 

-Директор ТОВ "Корпоративнi рiшення ЛТД" (ЄДРПОУ 32552970, адреса: 01013, м. Київ, 

Голосiївський район, вул. Промислова, б. 4) (з 25.11.2016 по данний час); 

 

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

 01.05.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Стаж роботи 26 р. 

Брусов О.I.  володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "СК "КРОНА" у розмiрi 8,983091%, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Брусов О.I. є представником акцiонера ТОВ "Селектив" (ЄДРПОУ 34294305, адреса: м. Київ, 

пров. Електирикiв, 15), розмiр частки, що належить ТОВ "Селектив" - 15,764291 %.  

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.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Член Наглядової 

ради 

Брусов Олексiй 

Iллiч 

 26 510 8,983091 26 510 0 

Голова Наглядової 

ради 

Науменко Олена 

Вiкторiвна 

 26 017 8,816034 26 017 0 

Усього 52 527 17,799125 52 527 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Винагороди та/або компенсацiї посадовим особам, що були звiльненi - не виплачувалися. 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВ "ПРОМГАЗIНВЕСТ" 34491983 
01013, Київська обл., м. Київ, вул. 

Промислова, б. 4 
5,000508 

ТОВ "Iмпульс-Т" 31868189 
04071, Київська обл., м. Київ, 

провул. Електрикiв, б. 15 
34,708752 

ТОВ "Селектив" 34294305 
04071, Київська обл., м. Київ, 

провул. Електикiв, б. 15 
15,764291 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Брусов Олексiй Iллiч 8,983091 

Науменко Олена Вiкторiвна 8,816034 

Тельпук Тетяна Анатолiївна 6,48165 

Плачков Iван Васильовчи 20,245671 

Усього 99,999997 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Перспективи подальшого розвитку: 

- збiльшення продажiв страхових послуг через мережу Iнтернет; 

-розвиток каналiв продажiв страхових продуктiв через посередникiв. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

- за результатами звiтного перiоду Компанiї присвоєно рейтинг  фiнансової стiйкостi за 

нацiональною шкалою на рiвнi uaАА -; 

- прирiст страхових платежiв склав 44% у порiвнянi з минулим роком; 

- пролонгацiя договорiв медичного страхування - на рiвнi 96%, що перевищує за 

середньоринковий показник; 

- Компанiя активно та успiшно бере участь в тендерних закупiвлях через електронну систему 

ProZorro. 

 

 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

ПрАТ "СК "КРОНА" протягом 2018 року не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв 

щодо похiдних цiнних паперiв. 

 



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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Полiтика Емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками описана в Примiтках до фiнансової 

звiтностi за 2018 рiк. 

 

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

ризику грошових потоків 

Полiтика щодо схильностi Емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв описана в Примiтках до фiнансової звiтностi за 2    018 рiк. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

ПрАТ "СК "КРОНА" не має Кодексу корпоративного управлiння. 

Корпоративне управлiння в Товариствi  базується на наступних принципах: 

" Забезпечення акцiонерам реальної можливостi здiйснювати свої права, пов'язанi з участю 

в Товариствi та забезпечення реалiзацiї прав у межах, визначених законодавством України, з 

метою задоволення власних  та суспiльних потреб. 

" Однакове ставлення до акцiонерiв, незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй. 

" Здiйснення Наглядовою радою стратегiчного управлiння дiяльнiстю Товариства, 

забезпечення ефективностi контролю з її боку за дiяльнiстю Правлiння, а також пiдзвiтнiсть 

членiв Наглядової ради акцiонерам Товариства. 

" Здiйснення Виконавчим органом Товариства виваженого, сумлiнного та ефективного 

керiвництва поточною дiяльнiстю, пiдпорядкованiсть Виконавчого органу Наглядовiй радi та 

акцiонерам. 

" Своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство, в тому числi про 

його фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з 

метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами та клiєнтами 

Компанiї.  

" Ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою 

захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв страхової компанiї. 

" Цi принципи формують полiтику корпоративного управлiння, дотримання якої 

обов'язкове для всiх пiдроздiлiв та структур страхової компанiї. 

" Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративнi вiдносини вiдповiдно до 

вищезазначених принципiв. 

Корпоративне управлiння Товариства - це система вiдносин мiж акцiонерами Товариства, 

Наглядовою радою, Виконавчим органом, а також iншими зацiкавленими особами. Цi вiдносини 

заснованi на управлiннi та пiдпорядкованостi, контролi та вiдповiдальностi.  

Вищим органом управлiння Товариства  є Загальнi збори акцiонерiв.  Загальнi збори 

можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. 

Представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв Товариства здiйснює Наглядова рада 

Товариства. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що забезпечує ефективнiсть  

iнвестицiй  акцiонерiв, сприяє реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробляє та реалiзовує 

стратегiї, спрямованi на пiдвищення прибутковостi та платоспроможностi Товариства, здiйснює 

контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. 

Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює Виконавчий орган Товариства у складi 

Генерального директора. Виконавчий органi є одноосiбним виконавчим органом Товариства, що 

вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. 

Генеральний директор пiдзвiтний та пiдконтрольний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та 



Наглядовiй радi Товариства. 

 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2018 

Кворум зборів 55,473552 

Опис Порядок денний: 

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 2017р. та 

прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття 

рiшення за наслiдками його розгляду. 

6. Розгляд звiту Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА" про результати перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СК "КРОНА" в 2017р. та 

прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  

7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ "СК "КРОНА" за 2017р. 

8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) 

ПрАТ "СК "КРОНА" за пiдсумками роботи в 2017 р. 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 Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА". 

12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi його звичайної 

поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення 

загальних зборiв акцiонерiв, повноваження щодо прийняття рiшень, 



зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, 

визначення посадової особи, на яку буде покладено обовязок щодо 

пiдписання та уклладання таких правочинiв. 

13. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом року з дня проведення чергових зборiв акцiонерiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть. 

Голосували 100% вiд присутнiх на зборах акцiонерiв та/або представникiв 

акцiонерiв. Голосували "за" по питаннях та прийнято рiшення: 

1.Обрано лiчильну комiсiю зборiв та затверджено її склад. 

2. Обрано голову та секретаря зборiв. 

3. Затверджено регламент роботи зборiв. 

4. Розглянуто та затверджено рiчний звiт Виконавчого органу ПрАТ "СК 

"КРОНА" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 

2017р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 

5. Розглянуто звiт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття 

рiшення за наслiдками його розгляду. 

6. Розглянуто звiт Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА" про результати перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СК "КРОНА" в 2017р. та 

прийнято рiшення за наслiдками його розгляду.  

7. Затверджено рiчний звiт та баланс ПрАТ "СК "КРОНА" за 2017р. 

8. Визначено порядок розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) 

ПрАТ "СК "КРОНА" за пiдсумками роботи в 2017 р. Затверджено розмiр, 

порядок i строк виплати дивiдендiв Товариства. 

9. Внесено змiни та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 

його у новiй редакцiї. 

10. Внесени змiни та доповнень до Положення про Наглядову раду ПрАТ 

"СК "КРОНА" шляхом викладення його у новiй редакцiї.  

11. Достроково припинено повноважень Ревiзора ПрАТ "СК "КРОНА". 

Голосували "проти" 100% вiд присутнiх на зборах акцiонерiв та/або 

представникiв акцiонерiв. Рiшення не прийнято по наступним питанням: 

12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi його звичайної 

поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення 

загальних зборiв акцiонерiв, повноваження щодо прийняття рiшень, 

зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, 

визначення посадової особи, на яку буде покладено обовязок щодо 

пiдписання та уклладання таких правочинiв. 

13. Прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом року з дня проведення чергових зборiв акцiонерiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 16.07.2018 

Кворум зборів 55,473552 

Опис Порядок денний: 

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв та затвердження її складу. 

2. Обрання голови та секретаря зборiв. 

3. Затвердження регламенту зборiв. 



4. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi його звичайної 

поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення 

загальних зборiв акцiонерiв, повноваження щодо прийняття рiшень, 

зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, 

визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо 

пiдписання та укладання таких правочинiв. 

По всiх питання голосували одностайно "за". Голосувало 100% вiд 

присутнiх на зборах акцiонерiв та/або представникiв акцiонерiв. Рiшення 

були прийнятi:  

1.Обрано лiчильну комiсiю зборiв та затверджено її склад. 

2. Обрано голова та секретарь зборiв. 

3. Затверджено регламент зборiв. 

4. Надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, 

якi можуть вчинятися Товариством у ходi його звичайної поточної 

господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення загальних 

зборiв акцiонерiв, повноваження щодо прийняття рiшень, зазначенням 

характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, визначення 

посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та 

укладання таких правочинiв. 

 

 

 

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 

(зазначити) 

 

 

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 

відсотками акцій 
 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 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 



 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Вимоги визначенi чинним законодавством. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 



З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Жодних комiтетiв не створено. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Науменко Олена 

Вiкторiвна 

Голова Наглядової ради  X 

Брусов Олексiй Iллiч Член Наглядової ради  X 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Вiдсутнi додатковi вимоги. 
X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

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 

(зазначити) 

 

 

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

Засiдання Наглядової ради проводились. Питання, якi розглядалися: прийняття рiшення про 

проведення чергових та позачергових загальних зборiв; призначення Генерального директора; 

прийняття рiшення про вибiр аудитора; затвердження рiчної iнформацiї емiтента; затвердження 

нової структури, розмiщення облiгацiй внутрiшньої державної позики тощо. 



 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Виконавчий орган одноособовий - 

Генеральний директор (Добренкова Ю.В.). 

Функцiональнi обовязки Генерального 

директора визначенi Статутом, а саме:  

- Виконання рiшень Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, Наглядової ради 

Товариства, надання звiтiв про їх виконання. 

- Розроблення та надання на розгляд для 

затвердження Наглядовою радою Товариства 

ключових економiчних показникiв 

ефективностi роботи Товариства, рiчних 

фiнансових планiв (бюджетiв), iнших планiв, 

пiдготовку та надання звiтiв про їх виконання. 

- Забезпечення виконання затверджених 

Наглядовою радою Товариства ключових 

економiчних показникiв ефективностi роботи 

Товариства, проектiв рiчних фiнансових 

планiв (бюджетiв), iнших планiв. 

- На вимогу Наглядової ради Товариства 

пiдготовка та надання звiтiв з окремих питань 

своєї дiяльностi, надання звiтiв Наглядовiй 

радi Товариства в строки та за формами, що 

встановленi Наглядовою радою Товариства. 

-Впровадження облiкової полiтики 

Товариства вiдповiдно до принципiв, 

визначених Наглядовою радою Товариства. 

Прийняття рiшення щодо процедури 

органiзацiї та ведення бухгалтерського та 

фiнансового облiку у Товариствi. 

-. Виконання рiшень Наглядової ради 

Товариства  про скликання та проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства  

вiдповiдно до положень законодавства 

України та Статуту Товариства. Надання 

пропозицiй Наглядовiй радi Товариства  

щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та доповнення порядку денного 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 



Пiдготовка проектiв рiшень Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства. 

- Розроблення та надання на 

затвердження Наглядовiй радi Товариства 

пропозицiй щодо органiзацiйної структури 

управлiння Товариства та її змiни. 

--. Розроблення та  затвердження 

штатного розпису Товариства. 

-. Прийняття рiшення про 

застосовування дисциплiнарних заходiв та 

притягнення до майнової вiдповiдальностi 

працiвникiв Товариства та керiвникiв 

вiдокремлених та функцiональних 

структурних пiдроздiлiв Товариства у 

порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

-. Розроблення проектiв Положень про 

службову, комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю Товариства, 

проектiв Положень про фiлiї, представництва 

та iншi структурнi пiдроздiли Товариства та їх 

надання на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства. 

- Розроблення та затвердження правил, 

процедур документообiгу Товариства, 

посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, 

положень про функцiональнi структурнi 

пiдроздiли Товариства та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства, затвердження яких не 

належить до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв Товариства та Наглядової 

ради Товариства. 

-. Прийняття рiшення про вчинення 

Товариством правочинiв надання 

Товариством поворотної фiнансової допомоги 

(позики та iншi види, передбаченi 

законодавством) та безповоротної фiнансової 

допомоги (дарування, пожертва та iншi види, 

передбаченi законодавством), якщо вартiсть 

майна, робiт, послуг, що є предметом, 

становить до 15 (п'ятнадцять) тисяч гривень. 

-. Прийняття рiшень щодо виконання 

Товариством своїх зобов'язань перед 

контрагентами та третiми особами, зокрема 

затвердження страхових актiв на виплату 

страхових вiдшкодувань, прийняття рiшень 

щодо виплат за борговими зобов'язаннями 

Товариства, вчинення Товариством 

вiдповiдних дiй на користь третiх осiб тощо. 

-. Забезпечення виконання рiшення 

уповноваженого органу Товариства  щодо 



використання прибутку Товариства в 

розмiрах i на цiлi, передбаченi планом 

(бюджетом) Товариства.  

-. Забезпечення належного 

функцiонування системи розкриття та 

поширення iнформацiї про дiяльнiсть 

Товариства. 

-. Вирiшення питань доцiльностi 

розмiщення Товариством коштiв у фiнансових 

установах та, вiдповiдно, укладення, змiну та 

припинення угод на розмiщення коштiв 

Товариства, у випадку прийняття Наглядовою 

Радою Товариства рiшення про делегування 

вирiшення такого питання виконавчому 

органу.   

- Прийняття рiшень щодо ефективного 

використання активiв Товариства з 

урахуванням обмежень, встановлених 

законодавством України та цим Статутом. 

-. Розроблення правил страхування у 

вiдповiдностi з видами страхової дiяльностi, 

та iнших положень щодо страхової дiяльностi, 

iншої дiяльностi, що здiйснює Товариство. 

- Забезпечення формування резервного 

капiталу та страхових резервiв Товариства у 

вiдповiдностi до законодавства України. 

-Надання пропозицiй Наглядовiй радi 

Товариства щодо доцiльностi ведення 

страхової дiяльностi за окремими видами 

страхування. 

-. Забезпечення отримання спецiальних 

дозволiв, лiцензiй на здiйснення окремих 

видiв дiяльностi Товариства. 

-. Визначення умов колективного 

договору  з трудовим колективом. 

-. Iнiцiювання перед Наглядовою радою 

питання  щодо розмiщення цiнних паперiв 

(iнших, нiж акцiї). 

-. Вчинення самостiйно правочинiв,  

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом такого правочину, становить до 10 

(десяти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства 

за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства.   

-. Iнiцiювання перед Наглядовою радою 

питання  щодо надання згоди на вчинення 

значного правочину, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є предметом такого 

правочину, становить вiд 10 (десяти) до 25 

(двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв 

Товариства за даними останньої рiчної 



фiнансової звiтностi Товариства. 

- Укладання i пiдписання договорiв 

страхування за всiма видами обов'язкового i 

добровiльного страхування, якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є предметом 

такого правочину, становить до 25 (двадцяти 

п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства 

за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства,  iз урахуванням 

особливостей, передбачених п. 12.27.27 цього 

Статуту.  

- Iнiцiювання перед Наглядовою радою 

питання щодо обрання (змiни) кандидатури 

аудитора, внутрiшнього аудитора, оцiнювача 

майна, депозитарiю, опрацювання умов 

договорiв, що укладатимуться з ним. 

-. Iнiцiювання перед Наглядовою радою 

Товариства питання щодо можливостi участi 

у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб. 

-. Iнiцiювання перед Наглядовою радою 

питання щодо участi Генерального директора 

у розподiлi прибутку Товариства, та/або 

розподiлу i використання iнших грошових 

надходжень до Товариства.  

 

Опис Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства та вирiшує всi питання, пов'язанi з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв та 

Наглядової ради Товариства. 

 

Примітки 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 Загальн Наглядов Виконав Не 



і збори 

акціоне

рів 

а рада чий 

орган 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні 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)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних так ні так так ні 



зборів акціонерів після 

їх проведення 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Загальними зборами прийнято рiшення про виключення посади Ревiзора 

iз органiв управлiння Товариством (протокол Загальних зборiв 

акцiонерiв № 1/2018 вiд 25.04.2018 р.). 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Плачков Iван Васильович  20,245671 

2 ТОВ Iмпульс-Т" 31868189 34,708752 

3 ТОВ "Селектив" 34294305 15,764291 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 Обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах - вiдсутнi. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 

Генеральний директор призначається Наглядовою радою. Оплата - згiдно трудового договру. 

Головний бухгалтер призначається Генеральним директором. Оплата - згiдно штатного розпису. 

Члени Наглядової Ради призначаються Загальними зборами акцiонерiв. Оплата - згiдно умов 

визначених у вiдповiдних договорах.   

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Повноваження Генерального директора визначенi Статутом. 

Повноваження Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Повноваження Членiв Наглядової ради визначенi Статутом. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

На виконання вимог Закону України вiд 21 грудня 2017 року № 2258-VIII "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть в ПрАТ "СК "КРОНА" проведено конкурс з вiдбору суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту 

фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "КРОНА" за 2018 рiк. 

            За результатами проведеного конкурсу призначено суб'єктом аудиторської дiяльностi  

для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "КРОНА" за 2018 рiк 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист", код ЄДРПОУ 35531560, 

мiсцезнаходження: 

01030, м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В'ячеслава Липинського), 10). 

 Реєстрацiйнi данi: свiдоцтво про державну реєстрацiю № 1 074 102 0000 027500 вiд  31 жовтня 



2007 року, видане Шевченкiвською районною в мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю. 

Керiвник: Чулковська Iнна Вiкторiвна. 

            ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" має право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес. 

            Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: № 4082, видане 

Рiшенням АПУ вiд 13.12.2007 року, дiйсне до 27.07.2022 року. 

            Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi:  № 0769, видане Рiшенням 

АПУ вiд 29.03.2018 року № 356/4. 

            Дата та номер рiшення Аудиторської палати України про внесення до Перелiку 

аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 

року № 279/4. 

            Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ: № 0092 видане Нацкомфiнпослуг вiд 

14.01.2014 року. Строк дiї свiдоцтва до 27.07.2022  року. 

            Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: № П 000197, видане 

НКЦПФР 24.02.2014 року, дiйсне до 27.07.2022 року.  

            Загальний стаж аудиторської дiяльностi: 11 рокiв. 

 

Iнформацiю аудитора щодо звiту про корпоративне управлiння  ПрАТ "СК "КРОНА" надано 

нижче. 

Стан корпоративного управлiння. 

Ми встановили, що: 

" Товариство забезпечує захист прав, законних iнтересiв акцiонерiв та рiвне ставлення до 

всiх незалежно вiд кiлькостi акцiй в капiталi, якими вони володiють, та iнших факторiв;  

" Виконавчий орган Товариства здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства та 

пiдзвiтний загальним зборам учасникiв;  

" Iнформацiя, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;  

" Товариство використовує Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року N 955, за 

виключенням положень, що не застосовуються Товариства, про що детально вказано в п.2 Звiту 

про корпоративне управлiння; 

" Товариство поважає права та враховує законнi iнтереси заiнтересованих осiб (тобто осiб, 

якi мають легiтимний iнтерес у дiяльностi Товариства i до яких передусiм належать працiвники, 

кредитори, споживачi послуг Товариства, територiальна громада, на територiї якої розташоване 

Товариство, а також вiдповiднi державнi органи та органи мiсцевого самоврядування) та 

активно спiвпрацює з ними для створення добробуту, робочих мiсць та забезпечення фiнансової 

стабiльностi Товариства. 

" Ми перевiрили iнформацiя про скликання, реєстрацiю акцiонерiв, на загальнi збори та 

порядок їх голосування на загальних зборах. Нами встановлено, що вона розкрита вiдповiдним 

чином, розбiжностей не встановлено; 

" Ми перевiрили iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв), шляхом 

ознайомлення з вiдповiдними протоколами акцiонерiв (учасникiв) Товариства, розбiжностей чи 

порушень не встановлено; 

" Iнформацiя, що розкривається в п. 5 "Опис основних характеристик системи 

внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента": 

Систему внутрiшнього контролю емiтента визначають внутрiшнi правила i процедури (заходи 

внутрiшнього контролю), запровадженi емiтентом для сприяння досягнення поставленої мети: 

упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi емiтента, 

забезпечення зберiгання активiв емiтента, точностi та повноти бухгалтерського облiку, а також 

запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.  



Товариством виконуються ст. 15' Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг", згiдно з якими призначено окрему посадову особу 

емiтента, що проводить внутрiшнiй аудит (контроль) емiтента.  

Порядок дiяльностi внутрiшнього аудитора, його статус, функцiональнi обов'язки та 

повноваження визначено Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю) емiтента. 

Належним чином розкрита iнформацiя про компетенцiю керiвних органiв - загальних зборiв 

акцiонерiв, наглядової ради, виконавчого органу (директора). 

Товариство детально визначило перелiк Положень, правил та iнших документiв, що розробленi, 

затвердженi та застосовуються в дiяльностi. 

Перевiркою не встановлено не вiдповiдностi по iншим питанням даного пункту, на якi надана 

вiдповiдь "да/нi" чи розкрита додаткова iнформацiя. 

" Iнформацiя, що розкривається в п. 6 "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцiй емiтента": 

" Встановлено, що Товариством належним чином розкрита iнформацiя про осiб, якi прямо 

або опосередковано є власниками значного пакету акцiй. 

В ходi перевiрки, недостовiрностi  в розкритiй iнформацiї не встановлено, додаткових осiб, крiм 

тих, що розкритi у Звiтi не виявлено. 

" Iнформацiя, що розкривається в п. 7 "Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента": 

Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента 

вiдсутнi. 

" Iнформацiя, що розкривається в п. 8 "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб 

емiтента": 

В даному роздiлi Звiту визначено посадовими особами Товариства Наглядову раду, 

Генерального директора, головного бухгалтера.  

Iнформацiя, що розкривається в п. 9 "Повноваження посадових осiб емiтента":  

" Iнформацiя про виключну компетенцiю загальних зборiв розкрита у вiдповiдностi з 

нормативними вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Статуту 

Товариства. Невiдповiдностi в ходi перевiрки не встановлено.  

" Повноваження Генерального директора Товариства розкритi достатньо, згiдно його 

компетенцiї, невiдповiдностi не встановлено. 

" Iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства, не мiстить 

суттєвих викривлень, пiдготовлена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону 

України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, принципiв корпоративного 

управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955. 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

1. Мета провадження дiяльностi страховика 

Метою впровадження дiяльностi ПрАТ "СК "КРОНА" (надалi - Товариство) є: 

" Здiйснення пiдприємницької дiяльностi Товариством 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 потреб. 

 

2. Дотримання принципiв корпоративного управлiння 

Корпоративне управлiння в Товариствi  базується на наступних принципах: 

" Забезпечення акцiонерам реальної можливостi здiйснювати свої права, пов'язанi з участю 

в Товариствi та забезпечення реалiзацiї прав у межах, визначених законодавством України, з 

метою задоволення власних  та суспiльних потреб. 

" Однакове ставлення до акцiонерiв, незалежно вiд кiлькостi належних їм акцiй. 

" Здiйснення Наглядовою радою стратегiчного управлiння дiяльнiстю Товариства, 

забезпечення ефективностi контролю з її боку за дiяльнiстю Правлiння, а також пiдзвiтнiсть 

членiв Наглядової ради акцiонерам Товариства. 

" Здiйснення Виконавчим органом Товариства виваженого, сумлiнного та ефективного 

керiвництва поточною дiяльнiстю, пiдпорядкованiсть Виконавчого органу Наглядовiй радi та 

акцiонерам. 

" Своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство, в тому числi про 

його фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з 

метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами та клiєнтами 

Компанiї.  

" Ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою 

захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв страхової компанiї. 

" Цi принципи формують полiтику корпоративного управлiння, дотримання якої 

обов'язкове для всiх пiдроздiлiв та структур страхової компанiї. 

" Товариство бере на себе зобов'язання розвивати корпоративнi вiдносини вiдповiдно до 

вищезазначених принципiв. 

Корпоративне управлiння Товариства - це система вiдносин мiж акцiонерами Товариства, 

Наглядовою радою, Виконавчим органом, а також iншими зацiкавленими особами. Цi вiдносини 

заснованi на управлiннi та пiдпорядкованостi, контролi та вiдповiдальностi.  

Вищим органом управлiння Товариства  є Загальнi збори акцiонерiв.  Загальнi збори 

можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. 

Представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв Товариства здiйснює Наглядова рада 

Товариства. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що забезпечує ефективнiсть  

iнвестицiй  акцiонерiв, сприяє реалiзацiї статутних завдань Товариства, розробляє та реалiзовує 

стратегiї, спрямованi на пiдвищення прибутковостi та платоспроможностi Товариства, здiйснює 

контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства. 

Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює Виконавчий орган Товариства у складi 

Генерального директора. Виконавчий органi є одноосiбним виконавчим органом Товариства, що 

вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. 

Генеральний директор пiдзвiтний та пiдконтрольний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та 

Наглядовiй радi Товариства. 

 

3. Власники iстотної участi 

 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" станом на 31.12.2018 р.,  що мають iстотну 

участь (10 i бiльше вiдсоткiв статутного (складеного)) капiталу Товариства є наступнi  

юридичнi та фiзичнi особи: 

" 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  20,245671 % 

статутного капiталу Товариства. 

" 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   

За звiтний  рiк склад власникiв iстотної участi змiнився. Склад власникiв iстотної  участi 

вимогам чинного законодавства задовольняє. 

 

4. Склад Наглядової ради Товариства 

Протягом 2018 року змiн у складi Наглядової Ради не вiдбувалось. Наглядова Рада ПрАТ "СК 

"КРОНА" складалася iз наступних осiб: 

1. Голова Наглядової Ради - фiзична особа Науменко Олена Вiкторiвна була обрана на 

посаду Голови Наглядової Ради  ПрАТ "СК "КРОНА" як представник акцiонера юридичної 

особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iмпульс-Т" з 26 жовтня 2016 р., на пiдставi 

повiдомлення про замiну  члена наглядової ради - представника акцiонера ТОВ "Iмпульс-Т" 

Бабака  С.Б., отриманого емiтентом 26 жовтня 2016 року та затвердженого рiшенням 

Наглядової Ради №14/2016 вiд 26 жовтня 2016р. 

2. Член Наглядової Ради - фiзична особа - Брусов Олексiй Iллiч, який представляє iнтереси 

акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Селектив", код 34294305, м. Київ, пров. 

Електрикiв,15, прийнятий на посаду з 01.05.2016 р.  рiшенням №1/2016 вiд 28 квiтня 2016р. 

рiчних загальних  зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "КРОНА".  

Комiтети у Наглядовiй Радi не утворювались. 

 

5. Склад Виконавчого органу 

Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Виконавчий орган Товариства є 

одноосiбним Виконавчим органом - Генеральний директор,  що здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства та вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової 

ради Товариства. 

Генеральний директор пiдзвiтний та пiдконтрольний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та 

Наглядовiй радi Товариства. 

Генеральний директор обирається та вiдкликається (звiльняється) за рiшенням Наглядової ради 

Товариства. 

Станом на 31.12.2018 р. Виконавчим органом є:  

Генеральний директор ПрАТ "СК "КРОНА" - Добренкова Юлiя Володимирiвна.  

 

6. Факти порушення членами Наглядової ради  та Виконавчого органу внутрiшнiх правил 

Товариства, що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових послуг 

або iнформацiя про вiдсутнiсть таких фактiв 

 

Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх 

правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових 

послуг, вiдсутнi. 

 



7. Iнформацiя про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до 

Товариства, в тому числi до членiв Наглядової ради та Виконавчого органу, або про вiдсутнiсть 

таких заходiв впливу 

 

Заходи впливу, протягом  2018 року органами державної влади до  ПрАТ "Страхова компанiя 

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

застосовувались. 

 

8. Розмiр винагороди за рiк членiв Наглядової ради 

та Виконавчого органу Товариства 

Голова Наглядової ради Товариства -  фiзична особа Науменко О.В., представник акцiонера  

ТОВ "Iмпульс-Т" - 3,2 тис. грн.;  

Член Наглядової ради Товариства -  фiзична особа Брусов О.I., представник акцiонера ТОВ 

"Селектив" - 3,2 тис. грн.; 

Генеральний директор  ПрАТ "СК "КРОНА" Добренкова Ю.В. - 193,8 тис. грн. 

 

9. Фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом 2018 р. 

Можливi фактори ризику, що впливають на дiяльнiсть Компанiї в дiловому середовищi: 

 - полiтична та економiчна нестабiльнiсть вУкраїнi; 

- змiна законодавства та оподаткування; 

- iнфляцiйнi процеси. 

 

10. Iнформацiя про наявнiсть у Товариства системи управлiння ризиками та її ключовi 

характеристики 

 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 04.02.2014 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. 

 

11. Iнформацiя про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту 

(контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

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 ПрАТ "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 2018 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. 

 

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

страховика розмiр, або про їх вiдсутнiсть. 

Протягом 2018 року вiдчуження активiв ПрАТ "СК "КРОНА" в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi страховика розмiр,  не вiдбувалось. 

12. Iнформацiя про факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

Протягом 2018 року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр, не проводилась. 

 

13. Iнформацiя про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в 

обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

Протягом 2018 р. оцiнка активiв для їх купiвлi-продажу в обсязi, що перевищує встановлений у 

статутi фiнансової установи розмiр не проводилась. 

14. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя 

не є комерцiйною таємницею), або iнформацiю про їх вiдсутнiсть. 

Протягом 2018 року  ПрАТ "СК "КРОНА" були проведенi операцiї з пов'язаними особами. А 

саме були укладенi угоди: 

-  Договiр № 3 вiд 26 квiтня 2018 р. вiдчуження частки в статутному капiталi 

(корпоративних прав) ТОВ "КЕР-ТРАНСФОРМАТОР", що був укладений мiж ПрАТ "СК 

"КРОНА" та ПрАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"; 

- Договiр № 2 вiд 15 сiчня 2018 р. вiдчуження частки в статутному капiталi (корпоративних 

прав) ТОВ "КЕР-ТРАНСФОРМАТОР", що був укладений мiж ПрАТ "СК "КРОНА" та ПрАТ 

"КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"; 

- Договiр № 6 вiд 29 листопада 2018 р. вiдчуження частки в статутному капiталi 

(корпоративних прав) ТОВ "КЕР-ТРАНСФОРМАТОР", що був укладений мiж ПрАТ "СК 

"КРОНА" та Плачковим I.В.; 

- Договiр № 7 вiд 29 листопада 2018 р. вiдчуження частки в статутному капiталi 

(корпоративних прав) ТОВ "КЕР-ТРАНСФОРМАТОР", що був укладений мiж ПрАТ "СК 

"КРОНА" та Брусовим О.I.; 

- Договiр № 1 вiд 28 листопада 2018 р. про вiдступлення права вимоги, що був укладений 

мiж ПрАТ "СК "КРОНА" та ПрАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ". 

- Договiр № 2 вiд 28 листопада 2018 р. про вiдступлення права вимоги, що був укладений 

мiж ПрАТ "СК "КРОНА" та ПрАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ". 

15. Iнформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

В 2018 роцi було проведено обов'язковий аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "КРОНА"  

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. Зауваження щодо аудиторського висновку з боку органiв, що здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутнi, 

16. Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного 

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

мiсцезнаходження; для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi). 

У 2018 роцi Наглядовою радою Товариства було призначено зовнiшнiм аудитором АФ ТОВ 

"Консалтiнг Лтд", код ЄДРПОУ 19029087, мiсцезнаходження -  02125, м. Київ, пр. 

Визволителiв, буд. 3, к. 20. 

17. Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора 

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

 Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Консалтiнг Лтд" 

Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 19029087 

Мiсцезнаходження фактичне 02125, м. Київ, пр. Визволителiв, буд. 3, к. 20. 

Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi № 330/4 

Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ Аудиторська палата 

України 

Дата видачi лiцензiї або iншого документа 29.09.2016 р. 

Мiжмiський код та телефон +38044 569-15-65,  

+38044 569-19-62  

Факс +38044 569-15-65 

Вид дiяльностi Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства 

за МСФЗ 

Опис Аудиторська фiрма, з якою Компанiя уклала договiр на надання аудиторських послуг 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 26 рокiв. 

Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги ПрАТ "СК "КРОНА" - 1 рiк. 

Iншi аудиторськi послуги ПрАТ "СК "КРОНА" аудиторською фiрмою АФ ТОВ  "Консалтiнг 

Лтд" не надавалися. Конфлiкти iнтересiв не виникали. 

Ротацiя аудиторiв: 

1) ТОВ "Аудиторська Фiрма "Арка", код ЄДРПОУ 31520115 - надання аудиторських послуг 

протягом 2014 - 2016 р.р., 

2) ТОВ  "АФ "ПКФ Аудит-фiнанси", код ЄДРПОУ 34619277 - надання аудиторських послуг 

протягом 2017 р. 

3) АФ ТОВ "Консалтiнг Лтд" - надання аудиторських послуг протягом 2018 р. 

Фактiв подання недостовiрної звiтностi Товариства, пiдтвердженої аудиторським висновком 

немає. 

Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року - вiдсутнi. 

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора - вiдсутнi. 

Стягнення, застосованi до Аудитора аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної iнформацiї фiнансовою установою, що пiдтверджена аудиторським 

висновком, виявленi органами, якi здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг - 

вiдсутнi.   

18. Iнформацiя про захист страховиком прав споживачiв фiнансових послуг 

 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. 



Протягом 2018 р. позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Товариством не було.  

Всього кiлькiсть скарг, що надiйшла протягом року - 4 шт. 

Не розглянутих скарг стосовно надання фiнансових послуг немає. 

Уповноваженi особи розглядати скарги у фiнансовiй установi: 

1. Добренкова Юлiя Володимирiвна - Генеральний директор ПрАТ "СК "КРОНА"; 

2.Гербенiс Вiктор Борисович - директор з особистого страхування ПрАТ "СК "КРОНА". 

19. Iнформацiя про корпоративне управлiння у Товариства, подання якої передбачено 

законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з 

такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг. 

Товариство надає страховi послуги на пiдставi отриманих дозволiв з усiх видiв страхового 

захисту майнових iнтересiв фiзичних та юридичних осiб через вiдшкодування шкоди у разi 

настання страхових випадкiв, за рахунок грошових фондiв, що формуються шляхом сплати 

ними страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), а також для здiйснення 

фiнансової дiяльностi, в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом 

Товариства. 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВ "Промгазiнвест" 34491983 01013, Київська обл., 

м. Київ, вул. 

Промислова, б. 4 

14 757 5,000508 14 757 0 

ТОВ "Iмпульс - Т" 31868189 04071, Київська обл., 

м. Київ, провул. 

Електрикiв, б. 15 

102 429 34,708752 102 429 0 

ТОВ "Селектив" 34294305 04071, Київська обл., 

м. Київ, провул. 

Електрикiв, б. 15 

46 522 15,764291 46 522 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Брусов Олексiй Iллiч 26 510 8,983091 26 510 0 

Науменко Олена вiкторiвна 26 017 8,816034 26 017 0 

Тельпук Тетяна анатолiївна 19 128 6,48165 19 128 0 

Плачков Iван Васильович 59 747 20,245671 59 747 0 

Усього 295 110 99,999997 295 110 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 10.10.2018 Плачков Iван Васильович  14,787706 20,245671 

Зміст інформації: 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "КРОНА" (ПрАТ "СК "КРОНА"),на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на 

04.10.2018 р. та отриманого вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 10.10.2018 р., повiдомляло про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 

яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме.  

Розмiр пакету акцiй Плачкова Iвана Васильовича став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр пакету акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття 

права власностi на такий пакет становив - 14,787706 %, пiсля набуття права власностi на такий пакет становить - 20,245671%.  

Вибула зi складу акцiонерiв фiзична особа - Данилко Ольга Iгорiвна. 

Розмiр пакету акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй становив - 5,457964%.  

Розмiр частки пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0%. 

ПрАТ "СК "КРОНА" розкривало iнформацiю на пiдставi реєстру, який не мiстить iнформацiю про: дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто; вiдчуження 

акцiй та яким чином (прямо або опосередковано) воно вiдбувалось.  

 

2 19.03.2018 ПАТ "Київенерго" 00131305 11,9396 0 

Зміст інформації: 



ПрАТ "СК "КРОНА" на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах складеного на 19.03.2018 р. повiдомляло про змiну складу власникiв 

акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства. 

Вибуло зi складу акцiонерiв юридична особа - Публiчне акцiонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО". Розмiр частки становив - 11,9396%. Пiсля змiн розмiр частки становить - 

0%. 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї iменнi простi 295 110 113,55 Права та обов'язки акцiонерiв визначенi Статутом. вiдсутня. 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.07.2010 563/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

113,55 295 110 33 509 740,5 100 

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

(приватне) розмiщення акцiй. 

18.08.2007 395/1/07 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

113,55 295 110 33 509 740,5 100 

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 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 295 111 29 511 100 100 

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 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 245 000 24 500 000 100 

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 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 134 000 13 400 000 100 

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 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 55 000 5 500 000 100 

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 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 39 370 3 937 000 100 

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 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 35 920 3 592 000 100 

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

(приватне) розмiщення акцiй. 

18.06.2000 289/1/00 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000078273 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 22 500 2 250 000 100 

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

(приватне) розмiщення акцiй. 

 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Термін 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 

     0 0  0 0  0  

Опис Облiгацiї не випускались. 

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

Дата реєстрації 

випуску 

Вид цінних 

паперів 

Найменува

ння органу, 

що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Обсяг 

випуску 

Обсяг 

розміщених 

цінних 

паперів на 

звітну дату 

Умови обігу та погашення 



(грн) 

1 2 3 4 5 6 7 

    0 0  

Опис Iншi цiннi папери не випускались.  

 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Вид 

похідних 

цінних 

паперів 

Різновид 

похідних 

цінних 

паперів 

 Серія 
Строк 

розміщення 
Строк дії 

Строк 

(термін) 

виконання 

Кількість 

похідних 

цінних 

паперів у 

випуску 

(шт.) 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Характеристика 

базового активу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

         0 0 Похiднi цiннi 

папери не 

випускались. 

 

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування 

/ списання 

акцій на 

рахунок / з 

рахунку 

емітента 

Вид дії 

викуп/ 

набуття 

іншим 

чином/ 

продаж/ 

анулювання 

Кількість 

акцій, що 

викуплено/ 

набуто 

іншим 

чином 

/продано/ 

анульовано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

акцій, що 

викуплено/ 

набуто 

іншим чином 

/продано/ 

анульовано 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску акцій, 

що викуплено/ 

набуто іншим 

чином /продано/ 

анульовано 

Найменування органу, що зареєстрував 

випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим 

чином /продано/ анульовано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  юридична 

особа 

0 0    0 

Опис Придбання власних акцiй протягом звiтнього року не було. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   0 0 0 0 0 

Опис: 

Право голосу за акцiями не обмежено. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Спосіб виплати 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 Виплати дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не 

проводилось. 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 16 533 16 987 0 0 16 533 16 987 

  будівлі та споруди 4 187 4 260 0 0 4 187 4 260 

  машини та обладнання 812 873 0 0 812 873 

  транспортні засоби 462 396 0 0 462 396 

  земельні ділянки 11 072 11 458 0 0 11 072 11 458 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 



  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 16 533 16 987 0 0 16 533 16 987 

Опис 

Товариство має на балансi нерухомiсть в м.Одеса, балансова вартiсь 

якої станом на 31.12.2018 становить 4260 тис. грн.  

Офiсне примiщення за адресою мiсцезнаходження Товариства у м. 

Києвi є орендованим. 

Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi на 

постiйнiй основi.  

Загальна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв 

Товариства у вiдповiдностi до експертної оцiнки станом на 31.12.2018 

становить 17650 тис. грн. Ступiнь зносу офiсного обладнання 

становить 70%, ступiнь використання - 87,3%.  

У складi основних засобiв Товариства облiковуються земельнi дiлянки, 

нерухомiсть, транспортнi засоби, офiсне обладняння, меблi, прилади та 

iнвентар. 

Обтяження на майно протягом 2018 року не накладалось. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

42 967 46 264 

Статутний капітал (тис.грн) 33 510 33 510 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

33 510 33 510 

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

формулою: 

Ряд.1095Ф1+ Ряд.1195Ф1+ Ряд.1200Ф1- Ряд.1595Ф1- Ряд.1695Ф1- Ряд.1700Ф1 

Чистi активи 2018 року=25464+26702+9087-14548-3738=42967 тис. грн. 

Чистi активи 2017 року=23426+26649+9087-10823-2075=46264 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) 2018 року=61253-663-14548-3738-0=42304 тис. грн. 

Ромiр нетто-активiв (чистих активiв) 2017 року= 59162-1344-10823-2075-0=44920 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 Товариства складає 33510 тис. грн. На 31 грудня 2018 року 

статутний капiтал Товариства 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 31.12.2018 перевищення чистих активiв Товариства над розмiром 

зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу складає 9457 тис. грн. 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

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 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 0 X X 

Опис Непогашених боргiв ПрАТ "СК" КРОНА" у звiтному 2018-му 

роцi немає. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Послуги 

страхування 

39443 договори 

страхування 

55153 100 39443 договори 

страхування 

55153 100 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Вiдсоток нетто-тарифу 

визначається окремо за кожним  

договором страхування за певним 

видом страхуван 

100 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне 

товариство"Нацiональний депозитарiй 

України" 

Організаційно-правова форма  

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, 

Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 581322 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-37 

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, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АРТ-КАПIТАЛ 

КАСТОДI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30784585 

Місцезнаходження 03151, Україна, Київська обл., м. Київ, 

Народного Ополчення, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

263455 

Найменування 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 (044)4905183 

Факс ()44)4905183 

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, по батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Консалтiнг ЛТД" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 19029087 

Місцезнаходження 01011, Україна, Київська обл., м. Київ, 

Гусовського, 11/11, офiс 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1000 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044)5691562 

Факс (044)5691562 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Компанiя, з якою ПрАТ "СК "КРОНА" 

уклала договiр на проведення 

зовнiшньої незалежної аудиторської 

перевiрки. 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 16.07.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

354 972 59 162 600 Договори 

страхування за всiма 

видами страхування, 

якi має право 

здiйснювати ПрАТ 

"СК "КРОНА", 

договори 

перестрахування; 

вiдчуження 

корпоративних 

прав, що належать 

16.07.2018 www.krona.net.ua 



ПрАТ "СК 

"КРОНА", та/або 

набуття у власнiсть 

корпоративних 

прав. 

Опис: 

Рiшення було прийнято на позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Наглядовiй радi надано повноваження без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть 

укладатися Товариством в перiод не бiльше як одного року з дня прийняття такого рiшення. надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання 

(пiдписання) Генеральним директором попередньо схвалених в п. 1 Порядку денного Загальним зборами значних правочинiв. 





КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "КРОНА" 
за ЄДРПОУ 30726778 

Територія м.Київ, Подiльський р-н за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 27 

Адреса, телефон: 04071 м. Київ, Костянтинiвська, 19, (044) 3630142 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 344 663 

    первісна вартість 1001 1 590 928 

    накопичена амортизація 1002 ( 246 ) ( 265 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 16 533 16 987 

    первісна вартість 1011 17 112 18 302 

    знос 1012 ( 579 ) ( 1 315 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 4 940 474 

    інші фінансові інвестиції 1035 474 4 940 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 135 2 100 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 300 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 23 426 25 464 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 2 3 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 7 621 5 566 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 27 24 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 196 210 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 937 1 993 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 7 099 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14 224 10 389 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 14 222 10 389 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 12 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1 642 1 406 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 1 642 1 406 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 26 649 26 702 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 9 087 9 087 

Баланс 1300 59 162 61 253 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 33 510 33 510 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 13 041 13 448 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2 208 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4 495 -6 453 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 2 000 2 462 

Усього за розділом I 1495 46 264 42 967 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 124 145 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 124 145 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 10 699 14 403 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1 363 7 082 

    резерв незароблених премій 1533 9 336 7 321 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 10 823 14 548 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 15 

    розрахунками з бюджетом 1620 559 286 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 548 270 

    розрахунками зі страхування 1625 15 19 

    розрахунками з оплати праці 1630 55 72 

    одержаними авансами 1635 498 1 029 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 90 1 246 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 858 1 071 

Усього за розділом IІІ 1695 2 075 3 738 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 59 162 61 253 

 

Керівник    Добренкова Ю.В. 

 

Головний бухгалтер   Зима М.А. 



КОДИ 

Дата 27.12.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "КРОНА" 
за ЄДРПОУ 30726778 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 41 077 29 709 

Премії підписані, валова сума 2011 55 153 38 283 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 15 855 ) ( 5 173 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -2 015 3 650 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -236 249 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 20 365 ) ( 16 147 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 20 712 13 562 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -5 719 -228 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -5 719 -228 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 553 1 889 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 6 154 ) ( 5 296 ) 

Витрати на збут 2150 ( 13 569 ) ( 6 667 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 110 ) ( 1 098 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 2 162 

    збиток 2195 ( 4 287 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 756 1 591 



Інші доходи 2240 443 615 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 16 ) ( 1 042 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 3 326 

    збиток 2295 ( 2 104 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 655 -1 908 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 1 418 

    збиток 2355 ( 3 759 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 407 1 038 

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 407 1 038 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 407 1 038 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3 352 2 456 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 621 475 

Витрати на оплату праці 2505 2 091 1 752 

Відрахування на соціальні заходи 2510 454 392 

Амортизація 2515 808 766 

Інші операційні витрати 2520 15 859 9 676 

Разом 2550 19 833 13 061 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Добренкова Ю.В. 

 

Головний бухгалтер   Зима М.А. 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "КРОНА" 
за ЄДРПОУ 30726778 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 37 14 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1 61 

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 231 239 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 57 903 35 104 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 949 1 453 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 18 094 ) ( 9 679 ) 

Праці 3105 ( 1 673 ) ( 1 466 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 450 ) ( 394 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 293 ) ( 1 270 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 890 ) ( 929 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 20 231 ) ( 15 975 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 16 854 ) ( 4 472 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -474 3 615 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 4 624 362 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 1 744 1 535 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 1 8 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 9 720 ) ( 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 -3 351 1 905 

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 коштів за звітний період 3400 -3 825 5 520 

Залишок коштів на початок року 3405 14 222 8 703 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -8 -1 

Залишок коштів на кінець року 3415 10 389 14 222 

 

Керівник    Добренкова Ю.В. 

 

Головний бухгалтер   Зима М.А. 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"КРОНА" 
за ЄДРПОУ 30726778 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 33 510 13 041 0 2 208 -4 495 0 0 46 264 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 55 0 0 55 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 33 510 13 041 0 2 208 -4 440 0 0 46 319 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -3 759 0 0 -3 759 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 407 0 0 0 0 0 407 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 407 0 0 0 0 0 407 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 71 -71 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 -2 279 1 817 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 407 0 -2 208 -2 013 0 0 -3 352 

Залишок на кінець року  4300 33 510 13 448 0 0 -6 453 0 0 42 967 

Примітки: Звiт про власний капiтал не мiстить iнформацiї про змiну iнших резервiв, що облiковуються у складi власного капiталу Емiтента (рядок 1435 

Балансу). 

Вплив змiни iнших резервiв на власний капiтал становить 462 тис. грн. (31.12.2017 - 2000 тис. грн, 31.12..2018 - 2462 тис. грн.) 

В зв'язку з цим автоматичний перерахунок формул не дає змоги вiдобразити цю змiну у власному капiталi Емiтента. 

 

Керівник    Добренкова Ю.В. 

 

Головний бухгалтер   Зима М.А. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРОНА" 

 

Звiт за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 

 

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН 

       

  Примiтки На 31.12.2018 На 31.12.2017 

    

Основнi засоби  2 16 987 16 533 

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд

 5 5 414 5 414 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 5 2 100 135 

Нематерiальнi активи, крiм гудвiлу 3 663 1 344 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 4 300  

Необоротнi активи  25 464 23 426 

    

Грошовi кошти та їх еквiваленти 7 10 389 9 996 

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за амортизованою вартiстю 5 7 099 4 228 

Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, чиста 6 5 566 7 621 

Iншi фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток

 5 1 993 2 937 

Активи за перестрахуванням 4 1 406 1 642 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв  210 196 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами  24 27 

Витрати майбутнiх перiодiв  12  

Запаси  3 2 

Оборотнi активи  26 702 26 649 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу  9 087 9 087 

AКТИВИ  61 253 59 162 

    

Акцiонерний (статутний) капiтал 8 33 510 33 510 

Капiтал у дооцiнках  13 448 13 041 

Резервний капiтал 9 - 2 208 

Iншi фонди  2 462 2 000 

Непокритий збиток  (6 453) (4 495) 

Капiтал  42 967 46 264 

 Зобов'язання за страховою дiяльнiстю 10 14 403 10 699 

Короткостроковi резерви на винагородження працiвникiв 12 145 124 

Короткострокова кредиторська заборгованiсть 11 3 468 1 527 

Зобов'язання з податку на прибуток  270 548 

Короткостроковi зобов'язання  3 738 12 898 

Зобов'язання  18 286 12 898 

КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  61 253 59 162 

 

 

 

 

 



ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ 

 

      

 

Показники Примiтки Рiк, що закiнчився 31 грудня 

  2018 2017 

    

Страховi премiї 14 55 153 38 283 

Змiна резервiв незароблених премiй 10 1 779 3 401 

Страховi премiї, що переданi перестраховикам  (15 855) (5 173) 

Страховi виплати 17 (20 365) (16 147) 

Фiнансовий результат вiд страхової дiяльностi  20 712 13 562 

Iнвестицiйнi доходи 15 1 756 1 634 

Доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй  125 - 

Iншi операцiйнi доходи 16 871 1 338 

Чистi доходи   23 464 16 534 

Витрати на управлiння та маркетинг  (19 723) (11 963) 

Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв 10 (5 719) (228) 

Iншi операцiйнi витрати 18 (117) (158) 

Витрати операцiйної дiяльностi   (25 559) (12 349) 

Результат вiд операцiйної дiяльностi   (2 095) 4 185 

Витрати вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй  - (181) 

Знецiнення фiнансових активiв  - (551) 

Лiквiдацiя необоротних активiв  (9) (127) 

Витрати за податком на прибуток 13 (1 655) (1 908) 

    Прибуток (збиток) за рiк   (3 759) 1418 

 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв  407 1 038 

Всього iнший сукупний дохiд  407 1 038 

СУКУПНИЙ ДОХIД  (3 352) 2 456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 

 

Показники Примiтки Рiк, що закiнчився 

31 грудня 2018р. Рiк, що закiнчився 

31 грудня 2017р. 

    

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 

    

Надходження вiд страхових премiй  57 903 35 104 

Повернення податкiв i зборiв    

Iншi надходження  1 218 1 767 

Витрати на придбання товарiв, робiт, послуг  (21 162) (7518) 

Витрати на страховi виплати  (20 231) (15 975) 

Витрати на агентськi винагороди  (13 786) (6 633) 

Витрати на оплату податку на прибуток  (1 890) (929) 

Витрати на оплату працi  (1 673) (1 466) 

Витрати на оплату внескiв на соцiальнi заходи  (450) (394) 

Витрати на оплату iнших податкiв i зборiв  (403) (341) 

    

Чистий рух вiд операцiйної дiяльностi  (474) 3 615 

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi    

Надходження вiд реалiзацiї фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю

  4 624 - 

Надходження вiд отримання вiдсоткiв  1 744 1 535 

Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв та корпоративних прав  - 362 

Надходження вiд повернення позик  1 8 

Витрачання на придбання фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю 

 (9 720) - 

Чистий рух вiд iнвестицiйної дiяльностi   (3 351) 1 905 

Чистий рух грошових коштiв за рiк  (3 825) 5 520 

Залишок коштiв на початок року 5,7 14 222 8 703 

Вплив змiни валютних курсiв  (8) (1) 

Залишок коштiв на кiнець року 5,7 10 389 14 222 

 

 

Для цiлей звiту про рух грошових коштiв у 2017 роцi до грошових коштiв на рахунках в банках 

було вiднесено депозити строком бiльше 3 мiсяцiв з дати розмiщення, якi було включено до 

фiнансових iнвестицiй. 

 

 

 2018 

 2017  

Грошовi кошти 10 389 9 994 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї - 4 228 

 в т.ч. депозити строком бiльше 3-х мiсяцiв з дати розмiщення  

-  

4 228 

Всього 10 389 14 222 

 

  

 



ЗВIТ ПРО ЗМIНИ В КАПIТАЛI 

 

            

Показники  Змiни капiталу власникiв компанiї  

 Акцiонерний (статутний) капiтал Капiтал у дооцiнках Додатковий капiтал Резервний 

капiтал Iншi фонди Нерозподiлений прибуток Всього капiтал власникiв 

Залишок на 31.12.2016 року 33 510 12 075  2 208 2 000 (5 985) 43 808 

        

Прибуток (збиток) за звiтний перiод x     1 418 1418 

Iншi змiни в сукупному доходi 

Дооцiнка необоротних активiв  966    

 

 72  

1 038 

 

Iншi змiни в капiталi      55 55 

Змiни капiталу за                                                Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 

р.   

966    

  

1 545 

  

2 511 

Залишок на 31.12.2017 року 33 510 13 041  2 208 2 000 (4 440) 46 319 

        

Прибуток (збиток) за звiтний перiод x     (3 759) (3 759) 

Iншi змiни в сукупному доходi 

Дооцiнка необоротних активiв   

407    

 

   

407 

Вiдрахування до резервного капiталу    71  (71)  

Iншi змiни в капiталi    (2 279) 462 1817  

Змiни капiталу за                                                Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 

р.   

407  (2 208) 462 (2 013)  

 

Залишок на 31.12.2018 року 33 510 13 448   2 462 (6 453) 42 967 

 

1. Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА" 

 

1.1 Загальна iнформацiя 

 

ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА" (далi - Компанiя) зареєстрована в Українi та 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 та 

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

України. Кiнцевими бенефiцiарами Компанiї є Плачков Григорiй Iванович, громадянин України, 

та Плачков Iван Васильович, громадянин 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 25 видiв страхової дiяльностi, у тому числi 10 видiв 

обов'язкового страхування i 15 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 транспорту (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 вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ 293766 з 01.08.2006 р. 

Безстрокова 

страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) АЕ 293769 з 01.08.2006 р. 

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 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 формi добровiльного страхування сiльськогосподарської продукцiї

 розпорядження №775 вiд 12.04.2016 з 12.04.2016 Безстрокова 

страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування на випадок хвороби розпорядження 

№1370 вiд 27.04.2017 з 27.04.2017 Безстрокова 

Обов'язкове страхування: АЕ 293777 з 11.04.2006 р. 

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 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 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 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 вiд 

05.04.2016 з 05.04.2016 р. 

Безстрокова 

страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

приватного нотарiуса розпорядження №705 вiд 05.04.2016 з 05.04.2016 р. 

Безстрокова 

 

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 до Мiжнародних стандартiв 

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

(РМСБО). 

При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво ?рунтувалося на своєму кращому знаннi i 

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

могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. 

 

 

 

Основа облiку 

Облiкова полiтика Компанiї розроблена та затверджена керiвництвом вiдповiдно до вимог до 

МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ, 

зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та 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 31.12.2018р., 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 урахуванням застосованої 

перекласифiкацiї фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

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 21 описанi фактори невизначеностi, пов'язанi з 

подiями 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 та оцiнки.  

З 1 сiчня 2018 року МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" має нову редакцiю, яка серед iншого 

передбачає змiну класифiкацiї фiнансових iнструментiв та змiну пiдходiв до зменшення 

корисностi фiнансових iнструментiв. 

Фiнансовi iнструменти у вiдповiдностi до МСФЗ 9 подiляються на три категорiї: 

а) фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; 

б) фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi; 

в) фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

Класифiкацiя фiнансових iнструментiв за категорiями залежить вiд  



а) бiзнес-моделi, що застосовується для управлiння фiнансовими активами; 

б) установлених договором характеристик грошових потокiв за окремим фiнансовим активом. 

Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв оцiнки фiнансових 

iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". 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.  

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 

коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 

Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 

за датою розрахунку. 

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 

зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   

Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  

а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та  

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi; 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi. 

 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю. 

 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  

грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 

основної суми.  

 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 

облiгацiї, депозити, дебiторську заборгованiсть та позики. Пiсля первiсного визнання 

Товариство оцiнює такi фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод 

ефективного вiдсотка. 

 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

Припинення визнання фiнансових активiв.  

Страхова компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи, коли  

(а) спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або  

(б) Страхова компанiя передала права на фiнансовий актив i таке передання вiдповiдає 



критерiям для припинення визнання. 

Якщо Страхова компанiя передала або уклала угоду про передачу активу, i при цьому також 

передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активу, або Страхова 

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

припинила здiйснювати контроль - вона припиняє визнання активу. Якщо контроль залишився - 

Страхова компанiя продовжує визнання активу в обсязi своєї подальшої участi у фiнансовому 

активi.   

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 на звiтну дату перевищує три мiсяцi, виключаються з грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв в звiтi про фiнансовий стан.  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, 

представлених депозитами, здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

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. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської 

установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу 

припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 

Визнання очiкуваних кредитних збиткiв 

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 

Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 

настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 

iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 

настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 

при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 

надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 

первiсного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 

не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 

фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 

очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 

збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю облiковується у вiдповiдностi до МСФЗ 4. 



Iнша кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає 

стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi 

кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного визнання, якщо вплив дисконтування є несуттєвим (до 10 вiдсоткiв). 

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.  

Основнi засоби та нематерiальнi активи.  

 

Первiсне визнання основних засобiв.  

Основними засобами Компанiя визнає матерiальнi активи, щодо яких iснує ймовiрнiсть 

отримання економiчних вигод у майбутньому, первiсна вартiсть яких може бути оцiнена 

надiйними способом та термiн корисного використання яких складає бiльше одного року. У разi 

якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк 

корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. 

 

Витрати пiсля первiсного визнання основних засобiв.  

Пiсля первiсного визнання будь-якi подальшi витрати, що призводять до збiльшення майбутнiх 

економiчних вигод вiд активу, збiльшують балансову вартiсть активiв. В iншому випадку 

Компанiя визнає подальшi витрати витратами перiоду, в якому вони були понесенi. 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. 

 

Подальша оцiнка основних засобiв.  

Пiсля первiсного визнання активу Компанiя застосовує модель облiку об'єктiв основних засобiв 

за переоцiненою вартiстю, яка є справедливою вартiстю об'єкта основних засобiв на дату 

переоцiнки. 

 

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

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

вартостi на дату переоцiнки за вирахуванням подальшого накопиченого зносу та подальших 

накопичених збиткiв вiд знецiнення.  

 

Амортизацiя.  

Амортизацiя об'єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного 

зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за 

наступними нормами:  

 Орiєнтовнi строки експлуатацiї (у роках) 



Примiщення 20 

Меблi та офiсне обладнання 5 

Транспортнi засоби 5 

Комп'ютери та обладнання 5 

Полiпшення орендованих примiщень 12, 

але не бiльше строку оренди 

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. 

 

Зменшення корисностi основних засобiв.  

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка наявностi ознак знецiнення активу. 

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. 

 

Припинення визнання. 

Об'єкт основних засобiв та будь-яка значна його частина спочатку визнаються Компанiєю 

такими, що призначенi до вибуття, якщо вони пiдлягають продажу, або Компанiя бiльше не 

очiкує майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання. Прибуток або збиток вiд вибуття 

основних засобiв визначається шляхом порiвняння суми чистих надходжень вiд вибуття iз 

балансовою вартiстю активу та визнається у прибутку чи збитку в перiодi припинення визнання 

активу.  

 

Нематерiальнi активи.  

Первiсне визнання нематерiальних активiв здiйснюється Компанiєю за первiсною вартiстю. За 

кожним об'єктом нематерiальних активiв визначається орiєнтовний термiн корисного 

використання. Нематерiальнi активи Компанiї як мають, так i не мають кiнцевий термiн 

використання та включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та лiцензiї на 

основну дiяльнiсть. 

Придбанi лiцензiї на  право користування комп'ютерним програмним забезпеченням 

капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацiю 

програмного забезпечення. 

Подальша оцiнка об'єктiв нематерiальних активiв здiйснюється за переоцiненою вартiстю. 

Прибутки або збитки, що виникають в результатi припинення визнання нематерiальних активiв, 

визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та балансовою 

вартiстю цього активу, i визнаються у прибутку чи збитку в  перiодi припинення визнання 

активу.  

 

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.  

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 2018р., гривень 31 грудня 2017р., гривень 

1 долар (США) 27.688264 28.067223 

1 євро 31.714138 33.495424 

 

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.  

Для встановлення недостачi резерву, до уваги приймається результат перевiрки достатностi 

зобов'язань за усiма видами страхування в сукупностi. 

При проведеннi перевiрки адекватностi зобов'язань Страховою компанiєю застосовується 

детермiнована модель дисконтованих грошових потокiв iз використанням якнайкращих 

поточних оцiнок майбутнiх контрактних грошових потокiв, що базуються на проведеннi аналiзу 

наявних даних. При цьому пiд "поточними оцiнками" розумiються оцiнки, що базуються на 

припущеннях, якi щорiчно переглядаються вiдповiдно до наявної iнформацiї. 

(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 

об?рунтовано повернута в результатi вiдчуження майна. 

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

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

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

проти винної третьої особи. 

 

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 об?рунтованими за iснуючих обставин. 

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

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

важливою бухгалтерською оцiнкою Страхової компанiї. Iснує декiлька причин невизначеностi, 

якi необхiдно 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) Визнання очiкуваних кредитних збиткiв 

 

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює фiнансовi активи, що оцiнюються за 

амортизованою вартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка. 

 

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька 

ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових 

iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну 

якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 

фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй 

здiйснюватимуться платежi.  

 

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює: 

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 

ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 

 

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими 

потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 

 

Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, 

якщо на звiтну дату вартiсть фiнансового активу вiдрiзняється вiд справедливої на 10 та бiльше 

вiдсоткiв. 

 (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: 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 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 2018 рiк Компанiя 

також обрала консервативний пiдхiд для уникнення можливих майбутнiх суперечок. 

 

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 2018 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. 

 

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, якi вступили в 

дiю з 01.01.2018 року i мали вплив на складання даної фiнансової звiтностi Товариства : 

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями" 

28 травня 2014 року Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт по виручцi.  

Основний принцип нового стандарту полягає в тому, щоб компанiї визнавали виручку таким 

чином, щоб представити передачу товарiв або послуг покупцям в сумах, що вiдбивають 

вiдшкодування (тобто плату), на яке компанiя передбачає отримати право в обмiн на цi товари 

або послуги.  

МСФЗ 15  замiняє собою такi стандарти й роз'яснення:  МСБО 18 (IAS 18) "Дохiд" та МСБО 11 

(IAS 11) "Договори на будiвництво". Крiм того, Товариство має застосовувати стандарт 

стосовно всiх договорiв з покупцями, за винятком договорiв оренди, що потрапляють до сфери 

застосування МСФЗ 17 "Оренда", договорiв страхування, що потрапляють до сфери 



застосування МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування" та фiнансових iнструментiв та iнших 

договiрних прав або зобов'язань, що потрапляють до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9 

"Фiнансовi iнструменти", МСФЗ (IFRS)  10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS)  

11 "Спiльна дiяльнiсть", МСФЗ (IFRS)  27 "Окрема фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IАS)  28 

"Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства". 

МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 

року або пiзнiше, при цьому допускається його дострокове застосування. 

Товариство не визнає доходи, якi слiд облiковувати згiдно з МСФЗ 15. 

МСФЗ 16 "Договори оренди". 

13 сiчня 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт з облiку оренди. 

МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї з 

оренди, з метою забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали у фiнансової звiтностi 

вiдповiдну iнформацiю, яка сумлiнно представляє змiст цих угод. МСФЗ (IFRS) 16 вирiшить 

проблему не вiдображення операцiйної оренди в фiнансової звiтностi шляхом обов'язкового 

вiдображення всiх договорiв оренди як в активах, так i в зобов'язаннях Товариства. Адже МСФЗ 

16 скасовує подiл оренди на операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд 

орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. 

Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 року. На даний час 

керiвництво Товариства оцiнює вплив  даного стандарту на свою фiнансову звiтнiсть та 

припускає, що застосування цього стандарту вплине на облiк договору оренди головного офiсу 

Товариства шляхом визнання з 01.01.2019 року активу з права користування та зобов'язання з 

оренди.   

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

Нова класифiкацiя та вимоги до оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, полiпшена модель 

облiку операцiй хеджування, нова модель знецiнення фiнансових iнструментiв на основi 

очiкуваних збиткiв. Обов'язкове прийняття з 01 сiчня 2018 року, дострокове застосування 

дозволено. Застосування першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифiкацiю та оцiнку 

фiнансових активiв Товариства та оцiнку фiнансових зобов'язань. Другий етап - знецiнення, 

третiй етап - облiк хеджування.  

Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є 

обов'язковим. Вплив застосування Товариством з 01.01.2018 року МСФЗ (IFRS) 9  на 

класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв i зобов'язань розкрито в Примiтцi "Фiнансовi 

активи". 

 МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування".  

18 травня 2017 року Рада з МСФЗ (IASB) опублiкувала новий стандарт, який присвячений 

облiку договорiв страхування - МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування". Початок обов'язкового 

застосування в фiнансовiй звiтностi з 01 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати. Дострокове 

застосування цього стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить рiвнi умови страховикiв, 

якi звiтують за МСФЗ, що надасть можливiсть користувачам оцiнити фiнансову стiйкiсть 

страховикiв.  

МСФЗ 17 приходить на замiну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 роцi як тимчасовий стандарт. 

Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компанiям вести облiк договорiв 

страхування з використанням нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, внаслiдок чого 

отримано безлiч рiзних пiдходiв щодо облiку договорiв страхування. Як результат, iнвесторам 

стало важко порiвнювати та зiставляти фiнансовi показники компанiй мiж собою. 

Новий стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми "порiвняння", що створена 

МСФЗ 4. 

МСФЗ 17 визначає,що всi договори страхування враховуватимуться в узгодженому порядку, а 

це буде корисним як iнвесторам, так i страховим компанiям. Страховi зобов'язання 

враховуватимуться з використанням поточної (currentvalues), а не первiсної вартостi 

(historicalcost), як було ранiше. Iнформацiя регулярно оновлюватиметься, надаючи бiльш 



корисну iнформацiю для користувачiв фiнансової звiтностi. 

МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"  

В груднi 2017 року Рада з МСФЗ представила остаточний варiант коригувань, головна мета яких 

полягала у проясненнi порядку переведення нерухомостi до iнвестицiйної категорiї або з 

iнвестицiйної категорiї (параграф 57 стандарту), що має вiдбуватися "тодi i тiльки тодi, коли 

вiдбувається змiна у використаннi". 

Нова редакцiя параграфа 57 зазначає, що змiна характеру використання вiдбувається тодi, коли 

об'єкт починає/припиняє вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi. Крiм того, нова 

редакцiя цього параграфа вказує на те, що свiдоцтва таких змiн, перелiченi в параграфi 57, є 

лише прикладами. Вiдповiднi змiни до МСБО 40 набули чинностi з початку цього року та не 

мали впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 

Також з 1 сiчня 2018 року набув чинностi оновлений стандарт МСБО 28 "Iнвестицiї в 

асоцiйованi та спiльнi пiдприємства", змiни до якого було внесено Радою з МСФЗ у груднi 2016 

року в межах її традицiйного проекту щорiчних удосконалень мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (за перiод 2014-2016 рр.). Рада з МСБО уточнила, що вибiр оцiнки 

iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю з вiдображенням 

результату через прибутки чи збитки, який може здiйснюватися пiдприємством, що є 

органiзацiєю венчурного капiталу (пайовим фондом або аналогiчною структурою, зокрема 

страховим фондом iнвестицiйного типу, або якщо володiння частками здiйснюється нею саме 

через таку структуру), має робитися окремо для кожної iнвестицiї на дату первiсного визнання. 

Цi змiни внесенi до параграфа 18 МСБО 28. Крiм того, в параграфi 36А цього стандарту 

деталiзовано процедуру прийняття рiшення щодо оцiнки iнвестицiї, коли пiдприємство, що не є 

iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованiй компанiї (спiльному 

пiдприємствi), яке є iнвестицiйною органiзацiєю. Данi змiни не мали впливу на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. 

МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiї" 

Змiни, що стосуються класифiкацiї та оцiнювання платежiв на основi акцiй, були внесенi у 

червнi 2016 року (а в попередньому варiантi - набагато ранiше, в листопадi 2014 року; 

консультацiї тривали до 25.03.2015 р.). Розробка характеризувалась тiсним спiвробiтництвом з 

Комiтетом по Iнтерпретацiям у складi Ради з МСБО, унаслiдок чого вдалося бiльш чiтко 

пояснити деякi принциповi питання: 

1. урахування умов набуття права у випадку з виплатами на основi акцiй з використанням 

грошових коштiв; 

2. виплат на основi акцiй iз так званими "нетто-характеристиками" (share-based payment 

transactions with net settlement features) з точки зору податкових утримань; 

3. урахування змiн транзакцiй iз виплат на основi акцiй, внаслiдок яких транзакцiя 

припиняє класифiкуватися як виплати на основi акцiй з використанням грошових коштiв) i 

починає класифiкуватися як транзакцiя з використанням iнструментiв власного капiталу. 

Оновлений стандарт набув чинностi з 1 сiчня поточного року i не мав впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. 

КТМФЗ 22 "Транзакцiї з iноземною валютою та облiк авансiв" 

Ще один новий додаток у звiтностi з МСФЗ, актуальний iз початку цього року - це Тлумачення 

до стандартiв МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та МСБО 21 

"Вплив змiн валютних курсiв". КТМФЗ 22 "Транзакцiї з iноземною валютою та облiк авансiв" 

було представлено в остаточному варiантi Комiтетом iз Тлумачень МСФЗ (входить у склад Ради 

з МСБО) у груднi 2016 року для прояснення вибору обмiнних курсiв у випадку з передоплатами 

(авансами) в транзакцiях iз iноземними валютами. Комiтет iз Тлумачень дiйшов висновку, що: 

" датою транзакцiї з iноземною валютою з метою визначення обмiнного курсу є дата 

первiсного визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають 

унаслiдок передоплати отриманої або виплаченої; 



" у випадку кiлькох транзакцiй iз виконанням або отримуванням передоплати органiзацiя 

визначає дату для кожної транзакцiї окремо. 

Цiєю логiкою слiд також керуватися вiд початку поточного року. Стандарт не мав вплив на 

представлену фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ   

 

У груднi 2017 року до чинних стандартiв було внесено декiлька змiн у межах проекту щорiчних 

удосконалень мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за перiод 2015-2017 рр. Вказанi 

покращення стосуються МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть", МСБО 

12 "Податки на прибуток" та МСБО 23 "Витрати на позики". 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

Змiнений стандарт пояснює, що коли пiдприємство, яке мало активи та зобов'язання у спiльнiй 

операцiї, отримує контроль над бiзнесом, який є цiєю спiльною операцiєю, воно переоцiнює свої 

попереднi частки володiння в цьому бiзнесi згiдно з вимогами параграфа 42, оскiльки така угода 

з придбання бiзнесу розцiнюється як поетапне придбання. Це зазначено в параграфi 42А. 

МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" 

Що стосується МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть", то його оновлена редакцiя пiдкреслює, що коли 

пiдприємство, яке було учасником спiльної операцiї, але не мало спiльного контролю, отримує 

спiльний контроль над бiзнесом, який є спiльною операцiєю, воно не переоцiнює свої попереднi 

частки володiння в цьому бiзнесi (новий параграф B33CA). 

МСБО 12 "Податки на прибуток" 

МСБО 12 "Податки на прибуток" у новiй редакцiї прояснив вимоги до визнання податкових 

наслiдкiв у разi виплати дивiдендiв на момент визнання зобов'язань iз виплати дивiдендiв. Тепер 

цi вимоги охоплюють усi податковi наслiдки дивiдендiв. 

Параграф 52В було виключено, а той приклад, що йде пiсля нього, iлюструє вимоги параграфiв 

52А та 57А. Саме новий параграф 57А свiдчить, що пiдприємство повинно застосовувати 

податковi наслiдки дивiдендiв (у визначеннi цього термiна в МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти") 

на момент визнання зобов'язань iз виплати дивiдендiв, причому податковi наслiдки бiльше 

пов'язанi не з розподiлом прибуткiв помiж власниками, а з минулими подiями, якi згенерували цi 

прибутки. Це означає, що пiдприємство має визнавати цi податковi наслiдки у складi прибуткiв 

чи збиткiв, iншого сукупного доходу або власного капiталу залежно вiд того, де саме воно 

ранiше визнавало такi подiї. 

 

МСБО 23 "Витрати на позики" 

МСБО 23 "Витрати на позики" у новiй редакцiї параграфа 14 уточнив процедуру розрахунку 

витрат, якi дозволено капiталiзувати, у разi залучення позик на загальнi цiлi. Рада з МСБО 

наголосила, що пiдприємство повинне виключати з розрахунку ставки капiталiзацiї суму витрат 

на позики, отриманi спецiально задля придбання квалiфiкованого активу до завершення всiх 

робiт, необхiдних для доведення цього активу до стану його цiльового використання або 

продажу 

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 ймовiрнiсть 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 мiсця розташування i галузi господарської 

дiяльностi. 

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, галузi 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 31.12.2018 року. 

 

 Валовi резерви незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду Частка 

перестраховика у резервах незароблених премiй Чистi страховi резерви  незароблених премiй 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 5 733 591 5 142 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 890 411 479 

Страхування медичних витрат 239 216 23 

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

бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 272 159 113 

Iншi види страхування 

 187 29 158 

Усього 

 7 321 1 406 5 915 

 (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 

Станом на З1.12.2018 Страховою компанiєю було проведено оцiнювання адекватностi своїх 

зобов'язань (LAT) iз залученням до розрахункiв сертифiкованого актуарiя. 

 

Для оцiнки адекватностi страхових зобов'язань станом на 31.12.2018 поточна вартiсть майбутнiх 

грошових потокiв визначалася 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 приймався. 

Майбутнi страховi збитки 

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

" Розраховано резерв незароблених премiй (далi РНП) на початок 2018 року та кiнець 4-го 

кварталу 2018 року, прорахований методом "1/365" на основi 100% суми страхових платежiв.  

" Розраховано зароблену страхову премiю за 2018 рiк, перераховану з урахуванням 100% 

РНП. 

" Розраховано резерв збиткiв (РЗ) (що складається з резерву заявлених, але не 

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

2018 року та кiнець 2018 року за виключенням резерву витрат на врегулювання збиткiв. 

" Розраховано величину збиткiв, що виникли за 2018 рiк, враховуючи величину здiйснених 

виплат за 2018 рiк та рiзницю резервiв збиткiв на початок та кiнець 2018 року. 

" Поточний рiвень збитковостi визначено шляхом дiлення величини збиткiв на величину 

заробленої страхової премiї за 2018 рiк. 

" Оцiнку величини майбутнiх страхових збиткiв по дiючим на кiнець 4-го кварталу 2018 

року договорам страхування визначено шляхом добутку оцiненого майбутнього рiвня 

збитковостi та РНП на кiнець 4-го кварталу 2018 року на основi 100% суми страхових платежiв. 

Результати тесту на достатнiсть сформованих резервiв станом на 31.12.2018 року 

  Разом (тис. грн.) 

Майбутнi страховi збитки 5 289,7 

Майбутнi адмiнiстративнi витрати 735,0 

Всього майбутнi витрати 6 024,7 

    

Резерв незароблених премiй 7 321,5 

Вiдстроченi комiсiйнi витрати 300,0 

Всього сформованi зобов'язання 7 621,5 

    

Недостача сформованих зобов'язань -996,8 



    

Списання вiдстрочених аквiзицiйних витрат 0 

Резерв ризику, що не минув 0 

Отриманi Страховою компанiєю результати тесту пiдтвердили адекватнiсть сформованих 

резервiв станом на 31.12.2018 i продемонстрували вiдсутнiсть у необхiдностi створення 

Компанiєю додаткового резерву ризику, що не минув. 

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 

31.12.2018 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 

2018 року, та власного капiталу до об?рунтовано можливих змiн вiдсоткових ставок на 5 

вiдсоткiв, якщо вони вiдбудуться з початку року. Цi змiни вважаються об?рунтовано 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. 

 

Фiнансовi  активи Рiк, що закiнчився 31.12.2018 Рiк, що закiнчився 31.12.2017 

 5% -5% 5% -5% 

Депозити термiном бiльше 3х мiсяцiв  

1 877  

1 877  

4 228  

4228 

 

Вплив на фiнансовий стан, %  

0,15  

-0,15  

2,08  

-2,08 

 

 



Монiторинг вiдсоткових ставок по фiнансовим iнструментам Компанiї поданi нижче: 

 

 Середньорiчнi процентнi ставки за 2018 рiк 

у гривнi 

Фiнансовi  активи  

Короткостроковi депозити 

термiном бiльше 3 мiсяцiв 15,5 - 17,5 % 

Депозити строком до 3 мiсяцiв  12,5- 14,5 % 

 

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: 

 31.12.2018 31.12.2017 

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд

 5 414 5 414 

Дебiторська заборгованiсть за страховими контрактами, чиста 5 566 7 621 

Дебiторська заборгованiсть за пере- страховими контрактами 222 - 

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за амортизованою вартiстю: 17 488 14 224 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 389 9 996 

ОВДП 5 222 - 

депозити термiном бiльше 3-х мiсяцiв 1 877 4 228 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 981

 3 268 

Iнша дебiторська заборгованiсть 1 771 3 072 

Дебiторська заборгованiсть iз нарахованих доходiв 210 196 

Всього 30 671 30 527 

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 2019 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 кредиторська заборгованiсть за страховою 

дiяльнiстю та резерви заявлених збиткiв не є фiнансовими зобов'язаннями в розумiннi МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти", проте Компанiя враховує їх при аналiзi лiквiдностi. 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31.12.2017 контрактнi строки погашення зобов'язань Компанiї 

такi, як узагальнено нижче: 

 

На 31.12.2018 Протягом 1 року Через 1-3 роки Через 3-5 роки Пiсля 5 рокiв 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1 246 - - - 

Резерв заявлених збиткiв 3 858 - - - 

Всього  5 104 - - - 

 

 

На 31.12.2017 Протягом 1 року Через 1-3 роки Через 3-5 роки Пiсля 5 рокiв 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 90 - - - 

Резерв заявлених збиткiв 1 363 - - - 

Всього  1 453 - - - 

 

 

Управлiння капiталом 

Страхова компанiя не має офiцiйного внутрiшнього документу, що визначає принципи 

управлiння капiталом, однак керiвництво Компанiї приймає всi необхiднi заходи щодо 

пiдтримання капiталу Страховика на рiвнi, що вiдповiдає вимогам Розпорядження Нацiональної 

комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07.06.2018 

№850, та пiдтримання рiвня капiталу, достатнього для задоволення нормативних, операцiйних 

та стратегiчних потреб Страховика в майбутньому. Цi заходи направленi  на ефективне 

управлiння грошовими коштами, постiйний контроль виручки та прибутку, планування  

стратегiчних задач тощо. 

 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 N913 "Лiцензiйнi умови 

провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв)" встановленi вимоги до провадження страхової дiяльностi, 

зокрема згiдно з п.56 Лiцензiйних умов - вартiсть чистих активiв страховика, утвореного у формi 

акцiонерного товариства або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, пiсля закiнчення 

другого та кожного наступного фiнансового року з дати внесення iнформацiї про страховика 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", складає 1,0 млн.євро. 

Страхова компанiя має такi показники статутного капiталу та чистих активiв станом на 

31.12.2018 та  31.12.2017:  

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Статутний капiтал                     33 510 33 510 

Чистi активи         42 967 46 264 

Еквiвалент статутного капiталу в Євро  1 056 1 381 

 

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 (не скоригованi) 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 ?рунтуються 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 ?рунтуються 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. 

 

Узагальнення фiнансових активiв та зобов'язань за категорiями 

Класифiкацiя фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань згiдно з МСФЗ 39 та  МСФЗ 9  

станом на 01.01.2018р. : 

 

Фiнансовий iнструмент МСФЗ 39 МСЗ 9 Ефект впливу 

 ОцiнкаВартiсть, тис. грн. ОцiнкаВартiсть, тис. грн.  

АКТИВИ           

Грошовi кошти та їх еквiваленти амортизована вартiсть 2 996 амортизована вартiсть

 2 966                      -     

Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу iсторична вартiсть 474                          

-                          -     

Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу iсторична вартiсть 4 940 справедлива 

вартiсть через iнший сукупний дохiд 4 940                      -     

Поточнi фiнансовi iнвестицiї амортизована вартiсть 11 228 амортизована вартiсть

 11 228                      -     

Довгострокова дебiторська заборгованiсть амортизована вартiсть 135 справедлива 

вартiсть через прибуток або збиток 135                      -     

Iншi оборотнi фiнансовi активи амортизована вартiсть 2 937 справедлива вартiсть через 

прибуток або збиток 2 937                       -     

Дебiторська заборгованiсть по страхуванню, чиста амортизована вартiсть 7621 -

                        -                          -     

Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами амортизована вартiсть 196

 справедлива вартiсть через прибуток або збиток                        196                          

-     

Усього фiнансових активiв   30 527   22 402 0 

            

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ           

Страхова та iнша фiнансова кредиторська заборгованiсть амортизована вартiсть 90

 -                        -     

Усього фiнансових зобов'язань   90   0   

 

 

 

 

Подання фiнансових iнструментiв по МСФЗ 9 за категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2018 

року: 



 

Фiнансовий iнструмент 31.12.2018 31.12.2017 

АКТИВИ     

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд

 4 940 4 940 

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за амортизованою вартiстю: 17 488 14 194 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 389 2 966 

ОВДП 5 222 0 

депозити термiном бiльше 3-х мiсяцiв 1 877 11 228 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 981

 3 268 

Iнша дебiторська заборгованiсть 1 771 3 072 

Дебiторська заборгованiсть iз нарахованих доходiв 210 196 

Усього фiнансових активiв 24 409 22 402 

      

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд

 0 0 

Усього фiнансових зобов'язань 0 0 

 

 

2. Основнi засоби 

 

Показники Група основних засобiв  

 

  Земельнi дiлянки  Будинки та споруди Офiсне обладнання, меблi та пристрої, 

оргтехнiка Транспортнi засоби  Всього 

На 31.12.2016:  

балансова вартiсть  10 717 4 116 1 006 465  16 304 

змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р.    

   

амортизацiя  (317) (224) (38)  (579) 

надходження   80   80 

вибуття   (155)   (155) 

дооцiнка/знецiнення 355 388 105 35  883 

На 31.12.2017:  

балансова вартiсть  11072 4 187 812 462  16 533 

змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.    

   

амортизацiя  (315) (239) (49)  (603) 

надходження   190   190 

вибуття   (9)   (16) 

дооцiнка/знецiнення 386 388 119 (17)  876 

На 31.12.2018:  

балансова вартiсть  11 458 4 260 873 396  16 987 

 

  

3. Нематерiальнi активи 

Показники Група нематерiальних активiв, крiм гудвiла Всього 

  Лiцензiї Програмне забезпечення  

На 31.12.2016:    



балансова вартiсть  1 141 210 1 351 

змiни балансової вартостi за Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р.    

амортизацiя (187) (59) (246) 

надходження    

вибуття   (2) (2) 

дооцiнка/уцiнка 204 37 241 

На 31.12.2017:  

балансова вартiсть  1 158 186 1 344 

змiни балансової вартостi за Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.    

амортизацiя (161) (44) (205) 

надходження    

вибуття     

дооцiнка/уцiнка (495) 19 (476) 

На 31.12.2018:  

балансова вартiсть  502 161 663 

 

4. Активи за перестрахуванням та вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 

 

Активи за перестрахуванням   2018 2017  

Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй 1 406 1 642  

 

Станом на 31 грудня 2018 року Товариством визнано вiдстроченi аквiзицiйнi витрати за певними 

видами страхування в розмiрi 300 тис. грн. (рядок 1060 Балансу), що розрахованi як добуток 

суми резерву незароблених премiй та ставки агентської винагороди.  

 2018 2017  

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 300 -  

    

5. Фiнансовi активи 

Фiнансовi активи Компанiї згрупованi нижче в таблицi:  

Фiнансовий актив 31.12.2018 31.12.2017  

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд

 4 940 4 940  

Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за амортизованою вартiстю: 17 488 14 194  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 10 389 2 966  

ОВДП 5 222 0  

депозити термiном бiльше 3-х мiсяцiв 1 877 11 228  

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 1 981

 3 268  

Iнша дебiторська заборгованiсть 1 771 3 072  

Дебiторська заборгованiсть iз нарахованих доходiв 210 196  

Усього фiнансових активiв 24 409 22 402  

 

 

Основнi умови короткострокових депозитiв строком розмiщення бiльше 3-х мiсяцiв 

Банк  

Сальдо станом 31.12.2018 року, тис. грн.  

 

Закiнчення термiну дiї договору  

 

Вiдсоткова ставка 

Банк-1 1 260 25.01.2020 14,5% 



Банк-1 618 25.01.2020 14,5% 

Банк 1 877 

 

 

Сальдо станом 31.12.2017 року, тис. грн.  

 

Закiнчення термiну дiї договору  

 

Вiдсоткова ставка 

Банк-1 1 260 25.01.2018 15,10% 

Банк-1 618 31.01.2018 15,10% 

Банк-2 300  21.03.2018 14,5% 

Банк-2 200 21.03.2018 14,5% 

Банк-2 300 16.03.2018 14,5% 

Банк-2 300 16.03.2018 14,5% 

Банк-3 400  07.02.2018 10 % 

Банк-3 400  07.02.2018 10 % 

Банк-3 200 22.01.2018 10 % 

Банк-3 150  19.02.2018 10 % 

Банк-3 100  12.03.2018 10 % 

Разом 4 228   

 

 2018 2017 

Грошовi кошти Ядерного страхового пулу, 

розмiщенi на депозитах бiльше 3-х мiсяцiв з метою 

подальшого вiдшкодування збиткiв по ядерним ризикам 1 877 1 877 

Разом: 1 877 1 877 

 

 

 

6. Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

 

 2018 2017 

Розрахунки зi страхувальниками 5 769 7 952 

Резерв сумнiвних боргiв за договорами страхування (203) (331) 

Розрахунки зi страхувальниками, чиста 5 566 7 621 

Розрахунки з перестраховиками 222 - 

Разом: 5 788 7 621 

 

7. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 2018 

 2017  

Грошовi кошти в банку  2 734 2 996 

Короткостроковi депозити строком до 3-х мiсяцiв 7 655 7 000 

Всього 10 389 9 996 

 

 

8. 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 

59747 акцiй (шт.) номiнальною вартiстю  6 784 271,85 грн., що становить  20,245671 % 

статутного капiталу Товариства. 

 

 

9. Резервний капiтал 

Рiшення щодо вiдрахувань до резервного фонду Товариства та їх розмiру приймається 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Кошти резервного фонду за рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв i в порядку, визначеному Наглядовою 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. 

В 2018 роцi за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв кошти сформованого резервного фонду 

було направлено на покриття збиткiв минулих рокiв. 

 2018 2017 

Резервний капiтал на початок звiтного перiоду 

 2208 2 208 

Змiни за рiк  

формування резервного фонду  

71  

0 

погашення збиткiв минулих рокiв (2 279) 0 

Резервний капiтал на кiнець звiтного перiоду 0 2208 

 

10. Зобов'язання зi страхової дiяльностi та активи перестрахування 



 

 

 2018 2017 

   

Валовi   

Короткостроковi договори страхування:   

 - резерви збиткiв 7 082 1 363 

 - резерв незароблених премiй 7 321 9 336 

Всього зобов'язання за страховою дiяльнiстю, валовi 14 403 10 699 

Покритi договорами перестрахування   

 - резерв незароблених премiй (1 406) (1 642) 

Чистi зобов'язання   

Короткостроковi договори страхування:   

-  резерви збиткiв                                                                                               

 7 082 1 363 

 - незаробленi премiї 5 915 7 694 

Всього зобов'язання за страховою дiяльнiстю, чистi 12 997 9 057 

 

 

 

 2018 2017 

 Валовi Перестра- 

хування Чистi Валовi Перестра- 

хування Чистi 

 Резерв на початок року  9 336 (1 642) 7 694 5 686 (1 393) 4 293 

Збiльшення/(зменшення) зобов'язань (окрiм впливу курсiв) (2 015) 236 (1 779) 3 650 (249)

 3 401 

 Резерв на кiнець року  7 321 (1 406) 5 915 9 336 (1 642) 7 694 

Станом на 31.12.2018р. було проведено оцiнювання адекватностi резервiв, якi Компанiя 

сформувала згiдно методики формування резервiв, затвердженої регулятором. 

 

11. Короткострокова  кредиторська заборгованiсть 

 

  2018 2017 

Торгова заборгованiсть та нарахованi витрати 24 - 

Заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, 

в т.ч. за страховими виплатами 1 246 

201 90 

85 

Зобов'язання по оплатi працi 72 55 

Зобов'язання по внескам на соцiальне страхування 19 15 

Зобов'язання за розрахунками з бюджетом 

 16 

 11 

 

Аванси отриманi   

Аванси одержанi вiд страхувальникiв(перестрахувальникiв) по договорам страхування 

(перестрахування) 1 029 498 

Iншi зобов'язання 1 071 858 

Всього 

 3 477 



 1 527 

 

В тому числi фiнансовi зобов'язання 0 0 

 

 

12. Короткостроковi резерви на виплати працiвникам 

 

  Резерв невиплачених вiдпусток 

 2018 2017 

 

Балансова вартiсть на початок року 124 104 

змiни за рiк   

збiльшення (зменшення) iснуючих резервiв 21  20 

Балансова вартiсть на кiнець року 145 124 

 

 

13. Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток складаються з: 

 

 31.12.2018 31.12.2017 

 Поточний податок на прибуток  1 655 1 737 

 Вiдстрочений податок на прибуток  0 171 

 Всього витрат з податку на прибуток  1 655 1 908 

 

 

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 

складає 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. 

 

 2018 2017 

Дохiд за договорами страхування i спiвстрахування 55 153 38 283 

Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi у податковому облiку (ставка податку 3 % - 2018 

рiк) 1 655 1148 

Прибуток до оподаткування за даними фiнансової звiтностi (2 104) 3326 

Рiзницi, якi виникають згiдно податкового кодексу (756) (55) 

Прибуток за  рiк у податковому облiку (2 890) 3 271 

Теоретичне розрахункове значення витрат з податку на прибуток (ставка податку 18% - 2010 

рiк) (0) (589) 

Вплив рiзниць, що не вiдображаються в фiнансовiй звiтностi 0 1 348 

Всього витрати з податку на прибуток 1 655 1 908 

 

 

14. Чиста виручка вiд страхових премiй 



 2018 2017 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 1 669 40 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 30 809 29 416 

Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного   2 182 2 282 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

 3 0 

Страхування вiд нещасних випадкiв  1 917 288 

Страхування медичних витрат 16 704 108 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 93 598 

Страхування  майна 174 709 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 22 12 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 188 407 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 22 367 

Страхування фiнансових ризикiв 0 479 

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) 0 2 319 

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

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 0 0 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 14 18 

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 4 4 

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 1 0 

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

бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 1 350 1 236 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 1 0 

 55 153 38 283 

 

 

15. Iнвестицiйнi  доходи 

 Рiк, що закiнчився 

 2018 2017 

 Iнвестицiйнi доходи    

Доходи вiд реалiзацiї (погашення) ОВДП 125 - 

Процентнi доходи по грошовим коштам та еквiвалентам  1 756 1 591 

Доходи вiд курсової рiзницi та купiвлi-продажу валюти 

  

валюти  - 43 

Всього iнвестицiйнi доходи  1 881 1 634 

 

16. Iншi операцiйнi доходи та витрати 

  Рiк, що закiнчився 31 грудня 

 2018 2017 



Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв 311 587 

Доходи вiд повернення суми страхового вiдшкодування 242 146 

Доходи вiд оренди примiщення 231 239 

Iншi доходи 158 51 

Доходи вiд агентської дiяльностi 54  

Доходи вiд отримання викупних сум 0 273 

Доходи вiд одержаних штрафiв, пенi, неустойки 0 42 

Всього доходiв 996 1 338 

   

Витрати на формування резерву сумнiвних боргiв (88) (123) 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки (9) (16) 

Iншi операцiйнi витрати (29) (19) 

Всього витрат (126) (158) 

 

17. Виплати за страховою дiяльнiстю 

 2018 2017 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) (17 270) (14 509) 

Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного (2 582) (1 506) 

Страхування медичних витрат (481)  

Страхування вiд нещасних випадкiв (22) - 

Страхування здоров'я на випадок хвороби  (6) - 

Страхування майна (3) (131) 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi перед третiми особами (1) (1) 

Разом: (20 365) (16 147) 

   

18. Операцiйнi витрати по елементам 

 2018 2017 

          Витрати на агентську винагороду (13 487) (6 666) 

Витрати на оплату працi та нарахування податкiв та обов'язкових платежiв  (2 545) (2 144) 

Витрати на амортизацiю необоротних активiв (808) (766) 

Витрати на оренду (919) (645) 

Витрати на витратнi матерiали (381) (475) 

Витрати на оплату послуг медичних закладiв (280) (394) 

Витрати на комунальнi послуги (240) (251) 

Витрати на професiйнi послуги (189)  (220)  

Витрати на утримання автотранспорту (105) (166) 

Витрати на зв'язок (138) (126) 

Витрати на послуги банкiв та поштовi витрати (105) (53) 

Витрати на вiдрядження (25) (22) 

Iншi витрати (16) (34) 

Витрати на рекламу (82) (1) 

Разом: (19 320) (13 969) 

 

19. Оренда 

 

  На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Загальна сума майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв у рамках нерозривної операцiйної 

оренди 538 645 

в т. ч.: до одного року 538 645 

вiд одного року до п'яти рокiв - - 

бiльше п'яти рокiв - - 



 

20. Витрати на оплату працi 

 

  Рiк, що закiнчився 31 грудня 

          2018          2017 

   

Заробiтна плата 2 091 1 752 

Витрати на соцiальне страхування 454 392 

Всього 2 545 2 144 

   

 

21. Операцiї з пов'язаними 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 2018 31 грудня 2017 

   

Заробiтна плата i премiї 397 403 

Всього 397 403 

 

Керiвний управлiнський персонал: 

 

Добренкова Юлiя Володимирiвна - генеральний директор Компанiї, 

Гербенiс Вiктор Борисович - директор з медичного страхування. 

 

Засновники Компанiї визначенi у примiтцi 12 Статутний капiтал. 

В 2018 роцi Компанiя здiйснювала наступнi операцiї iз пов'язаними особами: 

1. Договiр вiдчуження частки в статутному капiталi (корпоративних прав)  на суму 189 тис. грн. 

2. Договiр вiдчуження частки в статутному капiталi (корпоративних прав)  на суму 91 тис. грн. 

3. Договiр про вiдступлення права вимоги корпоративних прав на суму 378 тис. грн 

4. Договiр про вiдступлення права вимоги корпоративних прав на суму 182 тис. грн. 

 

22. 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 функцiонує Компанiя 

 

Українська економiка, як вважається, має ринковий статус. Однак вона демонструє деякi 

характеристики, властивi економiцi перехiдного перiоду, а саме: нестабiльнiсть нацiональної 

валюти, високу iнфляцiю, низьку додану вартiсть товарної продукцiї, мораторiй на продаж 

земель сiльськогосподарського призначення, диспропорцiю у зовнiшньому торговельному 

балансi тощо. Ситуацiя ускладнена вiйськовим конфлiктом на сходi України та невизнаною 

анексiєю Автономної республiки Крим.  

 

Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi залишається непередбачуваною, незважаючи на 

деякi позитивнi економiчнi тенденцiї.. Серед основних факторiв, що обумовлюють економiчнi 

тенденцiї є: низький зовнiшнiй та внутрiшнiй попит унаслiдок гальмування економiчного 

зростання; зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних 

доходiв; ускладнення вiдносин з основними торгiвельними партнерами та вiдтiк iнвестицiй. В 

2019 роцi очiкуються вибори Президента України та вибори до Верховної Ради, що вiдбивається 

на коливаннях курсу нацiональної валюти, стабiльностi фiнансового ринку та фiнансового 

сектору економiки в цiлому. Також у 2019 роцi планується змiна регуляторного органу, що 

здiйснює державне регулювання сфери ринкiв фiнансових послуг України. Вплив такої ситуацiї 

на фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї наразi не можливо оцiнити. 

 

Компанiя постiйно оцiнює свої зобов'язання, якi стосуються змiн та оновлень чинного 

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. 

 

23. Подiї пiсля дати балансу 

 

Несприятливих чи сприятливих подiй, що вiдбулися мiж датою складання Звiту про фiнансовий 

стан на 31.12.2018 та датою затвердження керiвництвом ПрАТ "СК "КРОНА" фiнансової 

звiтностi за 2018 рiк, пiдготовленої для оприлюднення, та мали б суттєвий фiнансовий вплив, 

немає. 

 

 

Ця фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом Компанiї та затверджена до випуску 28 

лютого 2019 року.   

 

Вiд iменi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРОНА": 

 

 

 

Генеральний директор     Добренкова Ю.В. 

 

 



 

 

Головний бухгалтер      Зима М.А. 

 

XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "Аудиторська фiрма 

"Аудитор-Консультант-Юрист" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

35531560 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01030, м. Київ, вул. Чапаєва (нова 

назва В'ячеслава Липинського), 10) 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4082 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0769, дата: 29.03.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 05/02/2019-1, дата: 

05.02.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 05.02.2019, дата 

закінчення: 05.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 05.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

72 519,00 

13 Текст аудиторського звіту  

 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит повного пакету рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРОНА", (Код ЄДРПОУ: 

30726778, юридична адреса: 04071, Київська обл., мiсто Київ, вулиця Костянтинiвська, 19))  

(далi за текстом - "Товариство"), що складається iз Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 

31.12.2018 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiту про рух 

грошових коштiв, Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31.12.2018 року, примiток до 

фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для 

думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах  фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та 

його фiнансовi результати i к грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

Основа для думки iз застереженням 

Станом на 31.12.218 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в сумi 4 940 тис. грн. згiдно з 

облiковою полiтикою Товариства  мають оцiнюватися за справедливою вартiстю через 

сукупний дохiд. Для визначення справедливої вартостi Товариством не залучався незалежний 



оцiнювач. Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо 

балансової вартостi даних довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31 грудня 2018 р., 

оскiльки нам не надано методики чи iншого документу щодо оцiнки справедливої вартостi 

активiв Товариства згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Отже, ми не змогли визначити, 

чи є потреба в будь яких коригуваннях сум довгострокових фiнансових iнвестицiй станом на 

31.12.2018 р. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.  Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та з етичними вимогами, застосованими  в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

Ключовi питання аудиту     

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 

контекстi нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо 

неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми не iдентифiкували 

ключових питань, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" страховi 

компанiї складають фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до  Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ). 

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СК "КРОНА" за 2018 рiк пiдготована у вiдповiдностi до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданих Радою з мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi 

керiвництво грунтувалося на своєму кращому знаннi i розумiннi Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю фiнансову 

звiтнiсть. 

Керiвництво пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого 

безперервного функцiонування. У Примiтках до фiнансової звiтностi описанi фактори 

невизначеностi, пов'язанi з подiями та умовами, якi можуть викликати значнi сумнiви щодо 

спроможностi Емiтента 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. 

 

 



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

емітента, яка наявна в емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичних осіб або найменування 

юридичних осіб, що є сторонами 

договору 

Дата 

укладення 

договору та 

дата 

набрання 

чинності ним 

Предмет договору Строк дії договору 

Кількість 

акцій 

(часток), що 

належать 

особам, які 

уклали 

договір, на 

дату його 

укладення 

Кількість простих акцій 

(часток) товариства, що 

надає особі можливість 

розпоряджатися 

голосами на загальних 

зборах товариства, на 

дату виникнення 

обов'язку надіслати таке 

повідомлення 

 Дата 

укладення 

договору:Дата 

набрання 

чинності 

договором: 

  0 0 

Опис: 

Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладени акцiонерами Компанiї - вiдсутня. 

 

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

здійснюють контроль над емітентом 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичних осіб або найменування 

юридичних осіб, що є сторонами 

договору та/або правочину 

Дата 

укладення 

договору та 

дата 

набрання 

чинності ним 

та/або дата 

вчинення 

правочину 

Предмет договору та/або правочину 
Ціна договору та/або 

правочину 

Строк дії договору та/або 

правочину 

 Дата 

укладення 

договору:Дата 

набрання 

чинності 

договором:Дат

а вчинення 

   



правочину: 

Опис: 

Такi договори вiдсутнi. 

 



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

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

22.03.2018 22.03.2018 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

22.04.2018 22.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.05.2018 14.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.07.2018 16.07.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

10.10.2018 10.10.2018 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

 


