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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Никитюк О.Л. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24646706 

4. Місцезнаходження: 04071, Україна, Подiльський р-н, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв.2 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 467-51-41, 467-51-41 

6. Адреса електронної пошти: aic@aic.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, №65 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://aic.com.ua/ 23.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 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  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

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  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду  

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: 

ПРИМIТКИ до змiсту:  

 

1. Роздiл  "3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" - не заповнений, тому 

що емiтент - "Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" - не приймає 

участi  в iнших юридичних особах.   

 

2.  Роздiл "4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - не заповнений тому що в 

Товариствi немає посади корпоративного секретаря.   

 

3.  Роздiл "5.Iнформацiя про рейтингове агентство" - не заповнений, тому що  Товариство не 

має державної частки, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не 

має монопольного становища та полугами рейтингового агентства не користується. 

 

4. Роздiл "6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв емiтента" - не заповнений, тому що  Товариство не має фiлiалiв або iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 



 

5. Роздiл "8. Штрафнi санкцiї емiтента" - не заповнений, тому що  до Товариства протягом 

звiтного року не було застосовано  штрафних санкцiй. 

 

6. Роздiл "13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 

яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй."  - не заповнений, 

тому що  у  Товариствi не вiдбувалося змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї; розмiр 

пакета акцiй  не змiнювався.   

 

7. Пункт 2 роздiлу 17  "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - не заповнений, тому що 

Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.  

 

 8. Пункт 3 роздiлу 17  "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - не 

заповнений, тому що Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.    

 

9. Пункт 4 роздiлу 17  "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента " - не заповнений, тому 

що Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.    

 

10. Пункт 5 роздiлу 17  "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не 

заповнений, тому що Товариство не здiйснювало  випуску боргових цiнних паперiв. 

 

11. Пункт 6 роздiлу 17  "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом 

звiтного перiоду" - не заповнений, тому що Товариство протягом звiтного перiоду не 

здiйснювало  придбання власних акцiй. 

 

12. Роздiл "18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

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

житлового будiвництва)" - не заповнений, тому що Товариство не здiйснювало  емiсiю 

цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва). 

 

13. Роздiл  "19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв 

(крiм акцiй) такого емiтента" - не заповнений, тому що у власностi працiвникiв Товариства 

немає цiнних паперiв (крiм акцiй) емiтента - ПрАТ "СК "АЗIНКО". 

 

14. Роздiл  "21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в 

тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження таких цiнних паперiв" - не заповнений, тому що у Товариствi не iснує будь-яких 

обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiдностi отримання вiд 

емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 

 

15. Роздiл "23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - не 

заповнений, тому що протягом звiтного року дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами 

не нараховувалися i не виплачувалися. 

 

16. У роздiлi 24 -  пункт 3) "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" : 

 

   -  поле "Дата виникнення" (кредити банку) - не заповнене,  тому що  Товариство не 

оформлювало кредитiв  ; 

 

  - поле "Дата погашення" (кредити банку) - не заповнене,  тому що  Товариство не 



оформлювало кредитiв  ; 

 

 -   поле "Дата виникнення" (зобов'язання за облiгацiями) - не заповнене,  тому що  Товариство 

не мало зобов'язань за облiгацiями;  

 

-  поле "Дата погашення" (зобов'язання за облiгацiями) - не заповнене,  тому що  Товариство 

не мало зобов'язань за облiгацiями; 

 

 -  поле "Дата виникнення" (зобов'язання за iпотечними цiнними паперами) - не заповнене,  

тому що  Товариство не мало зобов'язань за iпотечними цiнними паперами; 

 

-  поле "Дата погашення" (зобов'язання за iпотечними цiнними паперами) - не заповнене,  тому 

що  Товариство не мало зобов'язань за iпотечними цiнними паперами; 

 

-  поле "Дата виникнення" (зобов'язання за сертифiкатами ФОН) - не заповнене,  тому що  

Товариство не мало зобов'язань за  сертифiкатами ФОН; 

 

-  поле "Дата погашення" (зобов'язання за сертифiкатами ФОН) - не заповнене,  тому що  

Товариство не мало зобов'язань за  сертифiкатами ФОН; 

 

-  поле "Дата виникнення" (зобов'язання за iншими цiнними паперами) - не заповнене,  тому 

що  Товариство не мало зобов'язань за  iншими цiнними паперами; 

 

-  поле "Дата погашення" (зобов'язання за iншими цiнними паперами) - не заповнене,  тому що  

Товариство не мало зобов'язань за iншими цiнними паперами. 

 

17. Пункт 4 роздiлу 24 "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї" - не заповнений, тому що  Товариство  за класифiкатором видiв  економiчної 

дiяльностi не займається   видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна    

промисловiсть    або    виробництво   та   розподiлення електроенергiї,  газу та води  . 

 

18. Пункт 5 роздiлу 24 "Iнформацiя   про   собiвартiсть   реалiзованої    продукцiї"  - не 

заповнений, тому що  Товариство  за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi не 

займається   видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна    промисловiсть    

або    виробництво   та   розподiлення електроенергiї,  газу та води  . 

 

19.  Роздiл "25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв"- не заповнений, тому що  протягом звiтного року до цiнних паперiв 

Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" не було здiйснено 

публiчної пропозицiї.   

 

20. Роздiл "26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв" -  не заповнений, тому що протягом 

звiтного року у Товариствi вчинення значних правочинiв не було.  

 

21. Роздiл "27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" 

- не заповнений, тому що протягом звiтного року у Товариствi вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть, - не було.  

 

22. Роздiл "31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - 

не заповнений, тому що Товариство не має поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 



забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, та борговi цiннi папери - не випускалися. 

 

23. Роздiл "33.  Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" - не заповнений, тому що Товариство 

протягом звiтного року не укладало акцiонернi або корпоративнi договори.  

 

24. Роздiл "34.  Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - не заповнений, тому що 

Товариство протягом звiтного року не укладало договори та/або правочини, умовою чинностi 

яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. 

 

 25. Роздiл "35.  Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, 

що виникала протягом звiтного перiоду" - не заповнений ,тому  що  протягом звiтного року не 

було подiй, вiдомостi про якi належать до особливої iнформацiї  та  iнформацiї про iпотечнi 

цiннi папери немає - тому що товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

26. Рiчна фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 

АЗIНКО"  складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.   

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" 

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

 немає 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 09.12.1996 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 12000000 

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 - iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - перестрахування 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

  АТ "ПУМБ" 

2) МФО банку 

 334851 

3) Поточний рахунок 

 2650588 

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

рахунком у іноземній валюті 

  АТ "ПУМБ" 

5) МФО банку 

 334851 

6) Поточний рахунок 

 2650575 

 

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 майна [крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)] 

АЕ № 522584 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 



Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий 

Страхування водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

АЕ № 522581 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий 

Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 

пошкодження або псування(у 

формi обов'язкового ) 

АЕ № 522583 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 15.12.2011р. безстроковий 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АЕ № 522579 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий  

Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту) 

АЕ № 522586 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 10.10.2006р. безстроковий 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ № 522585 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АЕ № 522580 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ № 522582 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 07.05.2009р. безстроковий 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

АЕ № 522591 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: : вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 

лiцензiї : з 05.06.2008р. безстроковий 

Страхування медичних витрат АЕ № 522578 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

 



регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї:  вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi(у формi 

обов'язкового ) 

АЕ № 522589 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 10.10.2006р. безстроковий 

Особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету Украiни) 

та сiльскої пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд)(у формi 

обов'язкового ) 

АЕ № 522590 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 

лiцензiї: з 10.10.2006р. безстроковий 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АЕ № 522594 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 

лiцензiї: з 11.12.2007р. безстроковий 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв собак (за перелiком 

порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв Украiни) шодо шкоди, 

яка може бути заподiяна третiм 

особам(у формi обов'язкового ) 

АЕ № 522588 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 15.11.2005р. безстроковий 

Страхування фiнансових 

ризикiв 

АЕ № 522592 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203,  строк дiї 

лiцензiї: з 11.12.2007р. безстроковий 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АЕ № 522587 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 07.05.2009р. безстроковий 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами [крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

АЕ № 522593 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 



власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)] 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї: вiд 24.07.2014р. № 2203, строк дiї 

лiцензiї: з 01.03.2007р. безстроковий 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової 

вiдповiдальностi  приватного 

нотарiуса 

без номеру 24.12.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Рiшення про видачу лiцензiї : розпорядження №3439 вiд 24.12.2015р.  

строк дiї лiцензiї: з 24.12.2015р - необмежений 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 405/7379/15-ц Ленiнський 

районний суд м 

.Кiровограда 

ПрАТ "СК 

"АЗIНКО" 

Бондар О.А. вiдсутня Стягнення суми   у порядку 993 

ЦК України, 27 Закону України 

" Про страхування" у розмiрi 

47258,08 грн, судового збору 

1218,00грн 

Знаходиться на 

розглядi суду 

Примітки: 

Судова справа  № 405/7379/15-ц вiд 19.10.2015 -  в даний час знаходиться на розглядi суду. 

2 909/163/18 Господарський суд 

Iвано-Франкiвської 

областi 

ПрАТ "СК 

"АЗIНКО" 

ПрАТ "СК 

Галицька" 

вiдсутня Стягнення страхового 

вiдшкодування   у порядку 993 

ЦК України, 27 Закону України 

" Про страхування"  у розмiрi  

27 490,26 грн, судового збору 

1762,00 

 

Позов 

задоволений у 

повному обсязi, 

рiшення 

виконане 

Примітки: 

Позов по судовiй справi  № 909/163/18  вiд 01.03.2018 -  задоволений у повному обсязi;  рiшення виконане - сума вiдшкодована боржником в повному обсязi. 

 

3 753/14992/18 Дарницькiй 

районний суд м. 

Києва 

ПрАТ "СК 

"АЗIНКО" 

Нацевич О.О. вiдсутня Стягнення  у порядку 993 ЦК 

України, 27 Закону України " 

Про страхування" суми у 

розмiрi 7 699,99 грн та судового 

збору у розмiрi 1762,00 

Знаходиться на 

розглядi суду 

Примітки: 

Судова справа № 753/14992/18 вiд  07.08.2018 - в даний час знаходиться на розглядi суду. 

4 756/8052/17 Оболонський 

районний суд м. 

Києва 

ПрАТ "СК 

"АЗIНКО" 

Башняков С.С. вiдсутня Стягнення  у порядку 993 ЦК 

України, 27 Закону України " 

Про страхування" суми у 

розмiрi 26 210,10 грн. судового 

збору 1600,00 грн 

Знаходиться на 

розглядi суду 

Примітки: 

Судова справа № 756/8052/17 вiд  14.06.2017 - ще знаходиться на розглядi суду 

5 757/28814/17-

ц 

Печерський 

районний суд м. 

Києва 

ПрАТ "СК 

"АЗIНКО" 

Лiсункiн Ю.В. вiдсутня Стягнення у порядку 993 ЦК 

України, 27 Закону України " 

Про страхування" суми у 

розмiрi 23 153,96 грн , судового 

збору  у розмiрi 1600,00 грн 

Вiдмовлено у 

задоволеннi 

позову 

Примітки: 



По судовiй справi № 757/28814/17-ц  вiд 27.09.2018  -   заочним рiшенням суду позов задоволено у повному обсязi. Пiсля перегляду заочного рiшення в задоволеннi 

позову вiдмовлено у повному обсязi.    

6 264/6849/15-ц Подiльський 

районний суд м. 

Києва 

Желiба Н.В. ПрАТ "СК 

"АЗIНКО" 

вiдстуня Визнання договорiв 

страхування недiйсними та 

стягнення суми у розмрi 

4784,00 

Знаходиться на 

розглядi суду 

Примітки: 

 Судова справа  № 264/6849/15-ц вiд 09.10.2015  -   на цей час не розглянуто, знаходиться на розглядi суду 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi товариства  вiдповiдностi з попереднiм 

звiтним перiодом - не вiдбувалось. 

Приватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя АЗIНКО> -  не має  дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй , представництв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв .  

 

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 

У звiтному роцi: 

- середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 29 (осiб),  

- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0 (осiб),  

- чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 

(осiб),  

- фонд оплати працi - станом на 31.12.2018р  витрати на оплату працi становлять  2475 тис грн.  

 

- протягом звiтного року витрачення на оплату працi збiльшилися на 191 тис. грн. вiдносно 

попереднього року - ( у 2017р. - витрати на оплату працi дорiвнювали - 2284 тис. грн.;  у 2018р. - 

витрати на оплату працi становлять  2475 тис грн. ) 

- Бухгалтерський облiк розрахункiв за виплатами працiвникам ведеться  вiдповiдно до МСФЗ 19 

(IAS) <Виплати працiвникам".  

 Виплати працiвникам нараховується згiдно штатному розкладу. 

Розкриття iнформацiї по персоналу вiдносно категорiй станом  на 31.12.18 представлено  таким 

чином: 

1) Управлiнський персонал - 25  осiб, у тому числi: 

1.1. Керiвники вищого рiвня - 4 особи, 

1.2. Керiвники середнього рiвня - 8 осiб; 

1.3. Спецiалiсти - 13 осiб 

2) Допомiжний персонал -2  особи 

Розкриття iнформацiї щодо нарахованих витрат за 2018 рiк стосовно персоналу за видами 

виплат: 

1) Заробiтна плата - 1727 тис. грн; 

2) Iндексацiя заробiтної плати - 4  тис. грн.; 

3) Доплата за сумiщення професiй - 22 тис. грн.; 

4) Надбавка за вислугу рокiв - 433 тис. грн.; 

5) Вiдпускнi - 164 тис. грн.; 

6) Компенсацiя за невикористану вiдпустку -108 тис. грн.; 

7) Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за рахунок пiдприємства -17 тис. грн  

Разом витрат на оплату працi 2475 тис.грн. 

        8) Вiдрахування на соцiальнi заходи (ЄСВ) - 518 тис.грн.; 

Кадрова полiтика товариства  спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї  працiвникiв  його 

операцiйним потребам . 

 

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 

Приватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя АЗIНКО> не належить  до будь-яких 

об'єднань  та пiдприємств. ПрАТ <СК <АЗIНКО> не є дочiрнєю компанiєю будь-якої фiнансово-

промислової групи, заснованої для обслуговування внутрихолдингових iнтересiв. Це незалежна 

компанiя, яка має добру дiлову репутацiю на мiжнародному страховому та перестраховому 

ринку. 

 

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 

Приватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя АЗIНКО> не проводить спiльної 

дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

протягом звiтного перiоду з боку третiх осiб не надходило будь-яких пропозицiй щодо 

реорганiзацiї товариства 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика  ПрАТ <СК <АЗIНКО> побудована вiдповiдно до вимог Закону України  

<Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> в частинi застосування в 

бухгалтерському облiку Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також з метою 

забезпечення на пiдприємствi єдиної методики вiдображення господарських операцiй та 

складання достовiрної фiнансової звiтностi. 

Облiкова полiтика визначена Наказом №12/1-П вiд 01 вересня 2015 року <Про облiкову 

полiтику пiдприємства> та розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi 

використовуються при веденi облiку згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(МСБО) та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової 

(МСФЗ).  

Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та 

деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi. Основними якiсними характеристиками 

фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, 

переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть 

пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне 

та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та 

змiн у фiнансовому станi Товариства. 

- Облiк основних засобiв здiснюється вiдповiдно до вимог МСФЗ ( IAS) 16 <Основнi засоби>, 

який є мiжнародним стандартом , що регулює порядок облiку основних засобiв. Товариство 

скористалося правом, наданим параграфом 9 МСФЗ ( IAS) 16, i встановило одиницею облiку 

основних засобiв об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв вести по 

об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та матерiально - вiдповiдальних осiб. Первiсне визнання 

об'єктiв основних засобiв здiйснюється за його собiвартiстю. Структура первiсної вартостi 

основних засобiв визначається способом придбання об'єкта. Для нарахування амортизацiї 

основних засобiв, застосовувати прямолiнiйний метод нарахування  амортизацiї. Амортизацiю 

нараховувати щомiсяця. 

Коли активи продають або лiквiдують, рiзницю мiж чистими надходженнями та чистою 

балансовою сумою активiв визнають як прибуток або збиток у складi операцiйного доходу 

вiдповiдно. 



- Облiк запасiв ведеться вiдповiдно до вимог МСФЗ (IAS) 2 "Запаси", який є мiжнародним 

стандартом, що регулює порядок облiку запасiв . 

Встановити, що початковою оцiнкою придбаних запасiв є їх собiвартiсть, яка включає витрати 

на придбання, iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з запасами. 

Згiдно вимог МСФЗ (IAS) 2 запаси вiдображаються в балансi за найменшою з двох величин: 

собiвартiстю або чистою реалiзацiйною вартiстю. 

- Iнвестицiйна нерухомiсть  вiдображається в облiку вiдповiдно до  вимог МСБО 40 

<Iнвестицiйна нерухомiсть>. Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi утримуються  з  метою  

отримання  орендних платежiв.  

Товариство обрало модель облiку iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi може визначатися  iз залученням незалежного 

оцiнювача або самостiйно.  Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на 

дату оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi 

визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.  

До iнвестицiйної нерухомостi вiднесено об'єкт нерухомостi: нежитлове примiщення, 

розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Титова, буд. 24, примiщення 21, площею 53,3 кв.м 

 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

- основнi види продукцiї або послуг, якi виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких 

емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому числi обсяги виробництва 

(у натуральному та грошовому виразi), середньореалiзацiйнi цiни, сума виручки, окремо 

надається iнформацiя про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi 

продажiв :  

iнформацiя надана в такiй послiдовностi : 

№п/п ; Вид страхування; Загальний обсяг продажiв продукцiї, тис.грн.; Питома вага в заг.обсязi, 

%;   В т.ч. частка еспорту в заг.обсязi продажiв, тис. грн. ;  Питома вага еспорту, % 

Добровiльне страхування. 

1 Страхування вiд нещасних випадкiв 182,80   1,33     0,00   0,00 

2 Медичне страхування                   86,00   0,63      0,00   0,00 

3 Страхування наземного транспорту 823,40   6,01      0,00   0,00 

4 Страхування водного транспорту      9822,50 71,68 7466,70 54,49 

5 Страхування вантажiв                         1215,60   8,87   744,80   5,44 

6 Страхування вiд вогневих ризикiв 226,40   1,65     73,70   0,54 

7 Страхування майна                            96,10   0,70     0,00   0,00 



8 Страхування ЦВ власникiв ТЗ     0,50   0,00     0,00   0,00 

9 Страхув.вiдп-стi власникiв водного  

                                                       транспорту   64,60   0,47     0,00   0,00 

10 Страхув.вiдп-стi перед третiми  

                                                  особами 780,40   5,70 769,00   5,61 

11 Страхування медичних витрат             292,90   2,14     0,00   0,00 

                                                                        

                 ВСЬОГО                                               13591,20     -            9054,20 66,08 

 

Обов'язкове страхування 

12 Особисте страхув.працiвникiв вiдомчої   

                                                 пожежної охорони 13,20 0,10 0,00 0,00 

13 Особисте страхув.вiд нещасних випадкiв  

                                                               на транспортi   8,00 0,06 0,00 0,00 

14 Страхув.вiдпо-стi власникiв собак                   0,10 0,00 0,00 0,00 

15 Страхування предмета iпотеки                73,40 0,54 0,00 0,00 

16 Страхування ЦПВ приватного нотарiуса 16,60 0,12 0,00 0,00 

                ВСЬОГО                                                               111,30                 0,00 0,00 

                                                            

                         Загальна сума                                       13702,50     100,00   9054,20     66,08 

 

 

- перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг:     

Предметом дiяльностi товариства - є надання страхових послуг.  ПрАТ <СК <АЗIНКО> - це 

стабiльно працююча, фiнансово стiйка страхова компанiя, яка є однiєю з провiдних 

нацiональних компанiй на ринку морського страхування України та яка надає широкий спектр 

страхових послуг, якi вiдповiдають вимогам та умовам сучасного ринку. Досвiд мiжнародного 

спiвробiтництва надав можливiсть якiсно пiдготувати персонал, розробити програми 

страхування на базi передового досвiду iноземних страховикiв, забезпечити захист iнтересiв 

клiєнтiв. Без сумнiвiв - страхування - це перспективна дiяльнiсть.  Основнi напрями розвитку i 

ефективного функцiонування  Товариства нерозривно пов'язанi зi створенням нових 

конкурентних страхових продуктiв i вдосконаленням органiзацiї виробничого процесу.  

 

- залежнiсть вiд сезонних змiн :    дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн;  

 

- основнi ринки збуту та основнi клiєнти :      емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть на територiї 

України, клiєнтами компанiї є понад 5000 фiзичних осiб та  близько 100 корпоративних клiєнтiв, 

серед яких :  ТОВ <Лемма Шиппiнг> , ТОВ <Донбас Транзит Сервiс>; ТОВ <Азовпромсистеми> 

; ТОВ <Азов Контролз> ; ТОВ <ПЛОТ>; профспiлка ММК <Азовсталь>; <МТГ <Транспром>; 

ТОВ <МТЭК <IНТЕРТРАССЕРВIС>; ТОВ <СП <ИНКОЛАБ СЕРВИСЕЗ УКРАИНА> та iншi. 

 

- основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї 

дiяльностi  :    Товариство систематично здiйснює  виявлення, вимiрювання та попередження  

ризикiв, притаманних дiяльностi Товариства, зокрема, андеррайтингового ризику (ризику 

недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчного ризику, ризику страхування 

здоров'я), ринкового ризику (ризику iнвестицiй в акцiї, ризику процентної ставки, валютного 

ризику, ризику спреду, майнового ризику, ризику ринкової концентрацiї), ризику дефолту 

контрагента, операцiйного ризику, ризику учасника фiнансової групи та iнших ризикiв. 

Товариством у 2018 роцi була продовжена стратегiя iнвестування з мiнiмальним ризиком, яка є 

оптимальною  умовою для забезпечення фiнансової стiйкостi Товариства. Для її реалiзацiї 

основна частина фiнансових активiв Товариства iнвестувалась в iнструменти з фiнансовою 



прибутковiстю, основу яких склав портфель банкiвських вкладiв (депозитiв). Банкiвський 

портфель Товариства широко диверсифiкований за кiлькiстю банкiв i строками депозитiв, що 

забезпечує його високу лiквiднiсть i досить низький рiвень ризику фiнансових втрат внаслiдок 

банкрутства окремих банкiв. 

 

-  розширення виробництва та ринкiв збуту; канали збуту й методи продажу, якi використовує 

емiтент :    дiяльнiсть товариства не пов'язана з виробництвом та збутом;  

 

-  джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн :    дiяльнiсть товариства не потребує 

придбання та використання  сировини  ;  

 

-  особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень 

впровадження нових технологiй, нових товарiв, становище на ринку :   дiяльнiсть емiтента не 

пов'язана я виробництвом; ПрАТ <СК <АЗIНКО> надає страховi послуги. Сучаснi процеси в 

економiцi країни обумовлюють необхiднiсть розвитку страхового ринку. В умовах сьогодення 

важливим є формування ефективної системи iнструментарiю, спрямованого на збiльшення рiвня 

конкурентоспроможностi  компанiї та  на розробку i надання нових конкурентних страхових 

послуг .  Специфiка страхування визначає безпосереднiй зв'язок страхового ринку з фiнансами 

пiдприємств, фiнансами населення, банкiвською системою та iншими  

фiнансовими iнститутами, в рамках яких реалiзуються страховi вiдносини. Перспективи 

розвитку ринку страхування в Українi залежать вiд подальшого  

удосконалення законодавчої бази, що регулює не тiльки сферу страхування, а також i iншi  види 

дiяльностi, зокрема дiяльностi банкiв та їх впливу на  

страхування, а також вiд створення сприятливої системи функцiонування iнституту  

страхових посередникiв, покращення страхової культури та пiдвищення довiри до  

страховикiв.  

 

-  конкуренцiя в галузi :   жорстка конкуренцiя примушує Товариство до iнтенсивних пошукiв 

нових витокiв довгострокових конкурентних переваг. Iнструменти стратегiчного фiнансового 

управлiння Товариством  - це концепцiї, методи, системи, технологiї ведення страхового бiзнесу 

що поєднують, iнтегрують та синхронiзують стратегiчну, фiнансову, та iншi складовi 

корпоративної ефективностi.  

 

-   особливостi продукцiї (послуг) емiтента :   особливостi безпосередньої дiяльностi Товариства 

полягають у наданнi страхових послуг (добровiльне та  обов'язкове страхування) , здiйсненнi 

перестрахування i спiвстрахування за всiма їх  видами, а також фiнансовiй  дiяльностi, яка 

пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Для цього 

Товариство укладає вiдповiднi договори з юридичними особами та громадянами, приймає вiд 

них платежi (внески)  та виплачує страховi вiдшкодування.  Своїми перевагами ПрАТ <СК 

<АЗIНКО> вважає:  

- репутацiю надiйної, професiйної, стабiльної компанiї, яка своєчасно виконує зобов'язання 

перед своїми клiєнтами; 

- 20-рiчний досвiд роботи на страховому ринку України та свiту; 

- великий вибiр страхових продуктiв, якi вiдповiдають потребам та iнтересам клiєнтiв; 

- висока якiсть обслуговування; 

- iндивiдуальний пiдхiд до кожного клiєнта; 

- надiйний перестраховий захист. 

 

-  перспективнi плани розвитку емiтента :  перспективи розвитку Товариства полягають у  

досягненнi стратегiчних цiлей , спрямованих на пiдвищення ефективностi та якостi наданих 

послуг, зростання капiталiзацiї, вдосконалення внутрiшнiх процесiв, i як результат - у 



задоволеннi потреб користувачiв страхових послуг. Слiд зазначити, що цi iнструменти мають 

певну структуру, в них закладенi функцiї вдосконалення стратегiчного менеджменту, 

фiнансового управлiння сполученого з маркетинговою полiтикою, управлiнням персоналом та 

iнформацiйними технологiями;  

 

-  кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

вiдсоткiв у загальному обсязi постачання:         дiяльнiсть Товариства не потребує придбання та 

використання  сировини, вiдповiдно, Товариство не користується послугами  її постачальникiв .  

 

-  якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi країни, у 

яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк - 

емiтент  - ПрАТ <СК <АЗIНКО> - здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

-  протягом останнiх п'яти рокiв  значного придбання та вiдчуження  активiв не вiдбувалося. 

Товариство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбання, пов'язаних з його 

господарською дiяльнiстю 

 

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 

Основнi засоби (ОЗ) - матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у 

процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим особам чи для виконання 

адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуємий термiн корисного використання 

(експлуатацiї) яких бiльше одного року.                                            

 Визначення основних засобiв такими, а також допущення про термiн корисного використання 

об'єктiв основних засобiв, проводить постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя на пiдприємствi 

згiдно Наказу. 

Згiдно МСФЗ (IAS) 16 - термiн корисної служби об'єкта основних засобiв - це перiод, протягом 

якого очiкується використання активу, що амортизується.  

Строки корисного використання переглядаються з моменту введення об'єкта основних засобiв в 

експлуатацiю.  

Основнi засоби емiтента на кiнець звiтного перiоду складають:  3370 тис. грн. -  

первiсна вартiсть - 9142 тис.грн., знос - 5772 тис.грн., сума амортизацiї за звiтний рiк склала - 

230 тис.грн. 

Використання основних засобiв здiйснюється за їх функцiональним призначенням. Ступiнь 

використання -100%. 



В звiтному  роцi  збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося шляхом  придбання нових 

основних засобiв за рахунок власних коштiв. 

У 2018 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 39 тис. грн. за рахунок придбання 

комп'ютерної технiки в кiлькостi 8 одиниць. Вибуття основних засобiв  у 2018 роцi пов'язане з їх 

списанням внаслiдок неможливостi  подальшої експлуатацiї комп'ютерного обладнання  та 

меблiв у кiлькостi 36 одиниць на суму 78 тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2018 року професiйним суб'єктом оцiночної дiяльностi ПП <Центр 

експертних послуг> проведена переоцiнка балансової вартостi об'єктiв нерухомостi до рiвня  

справедливої (ринкової) вартостi на суму 2161 тис. грн. (Дооцiнка залишкової вартостi в складi 

доходу в сумi ранiше проведеної уцiнки - 8 тис.грн, дооцiнка залишкової вартостi у складi 

капiталу у дооцiнках -2153 тис.грн). 

У  груднi 2018 року була здiйснена переоцiнка транспортних засобiв на загальну суму 202 

тис.грн., у тому числi: - Toyota Camry -86 тис.грн.; - Chevrolet Lacetti -116 тис.грн.  

Перевiрка стану основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, 

забезпечується власними ресурсами. 

Значнi правочини протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювались. 

 

Балансова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп за рiк, що закiнчився  

31 грудня 2018 року, представлена таким чином: 

 

Види основних засобiв                                        Залишкова вартiсть на 31.12.2018 р., тис. грн. 

Будинки, споруди, передавальнi пристрої                                                   2697 

Машини, обладнання                                                                                 68 

Транспортнi засоби                                                                              343 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)                                                                   7 

Iншi основнi засоби                                                                               0 

Iншi необоротнi матерiальнi активи                                                   255 

 Разом                                                                                                       3370 

 

-  об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо них :   

Об'єктом оренди емiтента є примiщення загальною площею 99,3 кв.м. , що розташоване за 

адресою м. Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 18, примiщення 1,3 (орендодавець - ТОВ 

<АЗОВЛЛОЙД>, договiр оренди №1/А-1 вiд 29.04.14р.) Будь-яких значних правочинiв щодо 

вказаного примiщення не було. 

 

- спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв :        Утримання основних 

засобiв здiйснюється за рахунок власних коштiв.  

Мiсцезнаходження основних засобiв: м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв.2; м. Днiпро, буд 24, 

примiщення 21; м. Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 18, кв.2 та примiщення 6; та орендоване 

примiщення  за адресою м. Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 18, примiщення 1,3; 

 

- екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, :     

екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства   

 

- плани капiтального будiвництва , розширення або удосконалення основних засобiв, характер та 

причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, 

прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих 

потужностей пiсля її завершення :       Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть.  Товариство не 

планує здiйснювати капiтальне будiвництво, розширення та удосконалення основних засобiв, не 

планує введення та зростання виробничих потужностей, тому їх опис, включаючи характер та 

причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування , 



прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих 

потужностей пiсля її завершення  -  вiдсутнi. 

 

 

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

економічних обмежень 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. У 2018 роцi на фонi продовження конфлiкту на 

сходi країни та складної полiтичної ситуацiї  економiка поступово стабiлiзується, iндекс iнфляцiї 

вiдносно показникiв 2014-2016 рокiв - зменьшується. Проте, вiдновлення економiки в цiлому 

вiдбувається досить повiльно i не у всiх секторах. Зберiгаються дефiцит бюджету, значний 

державний борг. 

Уряд спрямовує свою полiтику на асоцiацiю з Європейським Союзом, реалiзацiю комплексу 

реформ, нацiлених на усунення iснуючого дисбалансу в економiцi, державних фiнансах та 

державному управлiннi, а також полiпшення iнвестицiйного клiмату. 

Однак економiчне зростання залишається повiльним через несприятливе зовнiшнє середовище, 

невизначенiсть пов'язану iз конфлiктом на сходi та щодо швидкостi запровадження реформ в 

умовах складної полiтичної ситуацiї. 

Прискорення темпiв росту економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд 

успiшностi реформ та продовження фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв 

та мiжнародних фiнансових установ. 

Керiвництво  вживає всiх  необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та 

розвитку Товариства, але не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на його  

дiяльнiсть у зв'язку з соцiально-полiтичними та економiчними  подiями в країнi, а також те, який 

вплив законодавчi або економiчнi обмеження  можуть мати на майбутнiй  фiнансовий стан та 

дiяльнiсть Товариства вцiлому. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування господарської дiяльностi здiйснюється на принципах повного госпрозрахунку. 

Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах. Робочий 

капiтал достатнiй для задовiльнення поточних потреб. Одним iз шляхiв покращення лiквiдностi 

може бути збiльшення власних обiгових коштiв за рахунок зростання обсягiв доходiв. 

 

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

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

Укладених але невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство 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) 

У своїй подальшiй дiяльностi  для полiпшення фiнансового стану товариство розробляє новi 

конкурентоспроможнi страховi продукти та здiйснює пошук нових клiєнтiв.  

  Але подальша  полiтична та економiчна нестабiльнiсть може призвести до непередбачених змiн 

економiчної ситуацiї, та негативно  вплинути на дiяльнiсть Товариства.   

 Невизначенiсть полiтичних, юридичних, нормативно-законодавчих умов  також можуть мати 

негативний вплив на можливiсть Товариства успiшно здiйснювати страхову дiяльнiсть.  

 

 

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



та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки протягом звiтного року не проводилися, витрати на це не 

передбачалися. 

 

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 

Пiдприємство iснує на засадах самофiнансування, отриманi доходи дають можливiсть своєчасно 

сплачувати поточнi зобов'язання. 

З дня свого заснування ПрАТ <СК <АЗIНКО> є членом Лiги страхових органiзацiй України. 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

Акцiонерiв 

Товариства 

Загальнi збори Акцiонерiв Товариства є 

вищим органом Товариства. 

У загальних зборах приймають участь 

всi акцiонери Товариства. 

           Акцiонерами Товариства є: 

1. Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Судноплавна 

компанiя "КОМЕТАС",  код ЄДРПОУ 

13482986; 

2. Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АЗОВЛЛОЙД", код 

ЄДРПОУ 21949346; 

3. Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УКЛЛОЙД", код 

ЄДРПОУ 31030564; 

4. Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ОАЗIС ШIППIНГ 

IНТЕРНЕШЕНАЛ", код ЄДРПОУ 

30575383; 

5. НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР 

ЛЕОНТIЙОВИЧ,  

6. НIКIТЮК ЄВГЕН 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ. 

 

Наглядова Рада 

Товариства 

Наглядова рада Товариства є органом, 

що здiйснює захист прав Акцiонерiв 

Товариства, i в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом Товариства та 

законом, контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради 

Товариства встановлюється Загальними 

зборами Акцiонерiв Товариства i має 

становити не менше 3 осiб, у т.ч. 

Голова Наглядової ради Товариства. 

Члени Наглядової ради Товариства 

обираються з числа фiзичних осiб, якi 

мають повну дiєздатнiсть та/або з числа 

юридичних осiб - Акцiонерiв.  

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 

"СК "АЗIНКО" (Протокол № 31 вiд 

1. Нiкiтюк Євген Олександрович - 

Голова Наглядової ради ; 

2. Фiлатов Iгор Євгенович - член  

Наглядової ради ; 

3. Бандура Тамара Львiвна - член  

Наглядової ради. 

Всi члени Наглядової ради Товариства 

вiдповiдають встановленим 

законодавством вимогам.  



28.04.2017 року) строком на 3 роки 

було обрано  Наглядову раду 

Товариства у  складi  трьох осiб. 

У звiтному роцi склад Наглядової ради 

Товариства не змiнювався.  

Наглядовою радою Товариства не 

приймалось рiшення щодо утворення 

нею комiтетiв. 

Правлiння 

Товариства 

Правлiння Товариства здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства. 

Правлiння у складi Голови та членiв 

Правлiння Товариства обирається 

Наглядовою радою Товариства. 

Кiлькiсний склад Правлiння Товариства 

становить 5 (п'ять) осiб, в т.ч. Голова 

Правлiння Товариства, Заступники 

голови Правлiння Товариства та 

Головний бухгалтер Товариства. 

Наглядовою Радою Товариства 

(Протокол № 51 вiд 03.04.2017 року) 

строком на 3 роки  було обрано   

Правлiння  Товариства  у кiлькостi  

п'яти  осiб .  

У звiтному роцi склад Правлiння 

Товариства не змiнювався. 

 1.  Никитюк Олександр Леонтiйович  - 

Голова правлiння; 

 2.  Хромова Ольга Iванiвна - заступник 

Голови правлiння ; 

 3.  Бараниченко Наталiя Якiвна - 

заступник Голови правлiння; 

 4. Тюлькiна Любов Володимирiвна ( 

головний бухгалтер)  - член правлiння; 

 5.  Чiгарьов Дмитро Валерiйович - член 

правлiння; 

 

Ревiзор 

Товариства 

Для проведення перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства 

Загальнi збори Акцiонерiв Товариства 

обирають Ревiзора Товариства ( одна 

особа). 

Ревiзором Товариства може бути тiльки 

фiзична особа, яка має цивiльну 

дiєздатнiсть. 

Ревiзора Товариства було обрано 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 

"СК "АЗIНКО" (Протокол № 31 вiд 

28.04.2017 року)  

Строк повноважень  Ревiзора 

Товариства  становить  3 роки .  

 

Шелест Лариса Миколаївна  

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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

 Голова Наглядової ради.  Посадова особа є акцiонером. 

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

 Нiкiтюк Євген Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1982 

5) Освіта 

 Вища 



6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

 ПрАТ "Страхова компанiя Азов", 24646706,  Керiвник юридичного пiдроздiлу 

представництва у м. Києвi 

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

 28.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Нiкiтюк Євген Олександрович - є акцiонером . У зв'язку  з закiнченням термiну дiї 

повноважень Голови та Членiв Наглядової Ради - обраний на посаду Голови Наглядової ради 

строком на 3 роки. Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 

28.04.2017р. - Протокол № 31. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради - обумовленi 

Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом Приватного акцiонерного товариства 

<Страхова компанiя АЗIНКО>. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, як посадова 

особа -Голова Наглядової Ради - не отримує. Як особа, посада якої включена до штату ПрАТ 

<СК <АЗIНКО> (iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, 

провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - обiймає посаду начальника вiддiлу корпоративного управлiння 

- отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом . Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 16,5 рокiв. Попередня посада, яку Нiкiтюк 

Є.О. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв, -  керiвник юридичного пiдроздiлу в представництвi 

ПрАТ "СК "Азов" у м. Києвi (iдентифiкацiйний код - 24646706) .  

Нiкiтюк Є.О. водночас обiймає посади:  

- начальник вiддiлу корпоративного управлiння ПрАТ <СК <АЗIНКО> (Iдентифiкацiйний код - 

24646706, мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ),  

- директор ТОВ <Азовллойд> (Iдентифiкацiйний код - 21949346; мiсцезнаходження: 04071, 

Україна,  м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2)  

- директор ТОВ <УкЛлойд> (Iдентифiкацiйний код - 31030564; мiсцезнаходження: 04071, 

Україна,  м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ).  

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Фiлатов Iгор Євгенович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД", 24071826,  Директор 

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

 28.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Фiлатов Iгор Євгенович - не є акцiонером, не є представником акцiонера. У зв'язку  з 

закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової Ради - обраний на посаду 

члена Наглядової ради строком на 3 роки . Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв 

товариства вiд 28.04.2017р. - Протокол № 31 . Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради 



- обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом  Приватного акцiонерного 

товариства <Страхова компанiя АЗIНКО> . Винагороду, в тому числi  у натуральнiй формi,  як 

посадова особа, - не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 37 рокiв.  Попередня посада , яку Фiлатов I.Є. обiймав протягом 

останнiх п'яти рокiв, - директор ТОВ "ФОР СIЗОНЗ ШIПМЕНЕДЖМЕНТ КАМПАНI ЛТД" 

(iдентифiкацiйний код 24071826) . Водночас вiн обiймає посаду директора ТОВ "СIС Марiн 

Сюрвейєрс" (iдентифiкацiйний код - 24810198; мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. 

Марiуполь, пр. Адмiрала Лунiна, буд. 15; кв.2).  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Бандура Тамара Львiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1947 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

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

 -, -, Пенсiонер ; протягом останнiх п'яти рокiв нiяких посад  не обiймала. 

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

 28.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Бандура Тамара Львiвна - не є акцiонером, не є представником акцiонера. У зв'язку  з 

закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Наглядової Ради - обрана на посаду 

члена Наглядової ради строком на 3 роки . Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв 

товариства вiд 28.04.2017р. - Протокол № 31 . Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради 

- обумовленi Положенням "Про Наглядову раду" та Статутом  Приватного акцiонерного 

товариства <Страхова компанiя АЗIНКО> . Винагороду, в тому числi  у натуральнiй формi,  як 

посадова особа, - не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 40 рокiв.  Бандура Т.Л.  -  пенсiонер, не працює ; протягом останнiх 

п'яти рокiв нi яких посад  не обiймала.  

 

1) Посада 

 Ревiзор Товариства 

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

 Шелест Лариса Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

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

 ТОВ <Морська агенцiя <Трансфлот>, 13490709, Заступник директора;  Директор 

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



 28.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Шелест Лариса Миколаївна - не є акцiонером, не є представником акцiонера. У зв'язку  з 

закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзора  - обрана на посаду Ревiзора Товариства  строком 

на 3 роки . Рiшення затверджене Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2017р. - 

Протокол № 31 . Повноваження та обов'язки Ревiзора Товариства  - обумовленi Положенням 

"Про Ревiзора" та Статутом  Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя АЗIНКО> 

. Винагороду, в тому числi  у натуральнiй формi,  як посадова особа, - не отримує. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Попереднi 

посади, якi Шелест Л.М. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, -  заступник директора ТОВ 

<Морська агенцiя <Трансфлот> (iдентифiкацiйний код - 13490709);  директор ТОВ <Морська 

агенцiя <Трансфлот> ( iдентифiкацiйний код - 13490709).  Водночас вона обiймає посади :   

юрисконсульт ТОВ  <Судноплавна компанiя <КОМЕТАС> (iдентифiкацiйний код - 13482986; 

мiсцезнаходження : 87510, Україна, м. Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 71А), головний бухгалтер 

ТОВ <Азовллойд> (iдентифiкацiйний код - 21949346; мiсцезнаходження : 04071, Україна, м. 

Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2) ; головний бухгалтер ТОВ "СIС Марiн Сюрвейєрс" 

(iдентифiкацiйний код - 24810198; мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, пр. 

Адмiрала Лунiна, буд. 15; кв.2).  

 

1) Посада 

 Голова Правлiння. Посадова особа є акцiонером. 

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

 Никитюк Олександр Леонтiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ПрАТ <Страхова компанiя Азов>, 24646706, Голова правлiння. 

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

 03.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Никитюк Олександр Леонтiйович - є акцiонером. Обраний на посаду Голови Правлiння 

строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у 

зв'язку  з закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та 

обов'язки Голови Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом 

Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя АЗIНКО>. Як  особа , посада якої 

включена до штату ПрАТ <СК <АЗIНКО> (iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження: 

04071, Україна,  м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - отримує заробiтну плату згiдно зi 

штатним розписом.  Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Попереднi посади , якi Никитюк О.Л. обiймав протягом останнiх п'яти 

рокiв, - Голова Правлiння ПрАТ <Страхова компанiя Азов> (iдентифiкацiйний код - 24646706) , 

директор ТОВ <АЗОВЛЛОЙД> (iдентифiкацiйний код - 21949346).  Водночас вiн обiймає 

посаду  директора  ТОВ "Азовллойд Пандi Сервiс" (iдентифiкацiйний код - 25324005 ; 

мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, проспект Лунiна, б. 18, кв.3).  

 

1) Посада 



 Член Правлiння 

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

 Хромова Ольга Iванiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

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

 ПрАТ <Страхова компанiя Азов>, 24646706, Заступник Голови Правлiння 

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

 03.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Хромова Ольга Iванiвна - обрана на посаду члена  Правлiння строком на 3 роки рiшенням 

Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у зв'язку  з закiнченням термiну 

дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки члена  Правлiння - 

обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного товариства 

<Страхова компанiя АЗIНКО>. Згiдно Наказу № 05-К вiд 03.04.2017р. та  штатному розпису - є 

заступником Голови Правлiння. Як  особа , посада якої включена до штату ПрАТ <СК 

<АЗIНКО> (iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, 

провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - заступник Голови Правлiння - отримує заробiтну плату згiдно зi 

штатним розписом. Загальний стаж роботи - 34 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Попередня посада, яку Хромова О.I. обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв,  - заступник Голови Правлiння ПрАТ  "Страхова компанiя Азов" (iдентифiкацiйний код - 

24646706).  На iнших пiдприємствах не працює. 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Баранiченко Наталiя Якiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

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

 ПрАТ <Страхова компанiя Азов>, 24646706, Заступник Голови Правлiння  по роботi  з 

регiональними пiдроздiлами 

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

 03.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Баранiченко Наталiя Якiвна - обрана на посаду члена  Правлiння строком на 3 роки 

рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у зв'язку  з закiнченням 

термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки члена  

Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного 



товариства <Страхова компанiя АЗIНКО>. Згiдно Наказу № 05-К вiд 03.04.2017р. та  штатному 

розпису - є заступником Голови Правлiння.  Як  особа , посада якої включена до штату ПрАТ 

<СК <АЗIНКО> (iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, 

провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - заступник Голови Правлiння - отримує заробiтну плату згiдно зi 

штатним розписом. Загальний стаж роботи - 24,5 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Попередня посада, яку Баранiченко Н.Я. обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв,  - заступник Голови Правлiння по роботi  з регiональними пiдроздiлами ПрАТ  

"Страхова компанiя Азов" (iдентифiкацiйний код - 24646706).  На iнших пiдприємствах не 

працює. 

 

1) Посада 

 Член правлiння. Головний бухгалтер. 

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

 Тюлькiна Любов Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ПрАТ <Страхова компанiя Азов>, 24646706, Головний бухгалтер (член Правлiння) 

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

 03.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Тюлькiна Любов Володимирiвна - обрана на посаду члена  Правлiння строком на 3 роки 

рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у зв'язку  з закiнченням 

термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Вона також з 1998 р. займає посаду 

головного бухгалтера товариства згiдно наказу Голови Правлiння № 8-К вiд 25.05.1998р. 

Повноваження та обов'язки члена  Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та 

Статутом Приватного акцiонерного товариства <Страхова компанiя АЗIНКО>. Повноваження та 

обов'язки посадової особи , як головного бухгалтера, обумовленi "Посадовою iнструкцiєю 

головного бухгалтера". Винагороду, як член правлiння , в тому числi  у натуральнiй формi,  - не 

отримує. Як  особа , посада якої включена до штату ПрАТ <СК <АЗIНКО> (iдентифiкацiйний 

код - 24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - 

обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ <СК <АЗIНКО>   - отримує заробiтну плату згiдно 

зi штатним розписом.  Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi Тюлькiна Л.В. обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв,  - головний бухгалтер ПрАТ "Страхова компанiя Азов"(iдентифiкацiйний код - 24646706). 

Водночас вона обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Азовллойд Панди Сервiс" 

(iдентифiкацiйний код - 25324005 ; мiсцезнаходження: Україна, 87510, м. Марiуполь, проспект 

Лунiна, б. 18, кв.3).  

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Чигарьов Дмитро Валерiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 



4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

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

 ПрАТ <Страхова компанiя Азов>, 24646706, Начальник вiддiлу страхування суден та 

вiдповiдальностi судновласникiв (член Правлiння) 

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

 03.04.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Чигарьов Дмитро Валерiйович - обраний на посаду члена  Правлiння строком на 3 роки 

рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2017р - Протокол № 51- у зв'язку  з закiнченням 

термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння. Повноваження та обов'язки члена  

Правлiння - обумовленi Положенням "Про Правлiння" та Статутом Приватного акцiонерного 

товариства <Страхова компанiя АЗIНКО>. Винагороду, як член правлiння , в тому числi  у 

натуральнiй формi,  - не отримує. Як  особа , посада якої включена до штату ПрАТ <СК 

<АЗIНКО> (iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження: 04071, Україна,  м.Київ, 

провулок Хорива, буд.4, кв.2 ), - обiймає посаду начальника вiддiлу страхування суден та 

вiдповiдальностi судновласникiв  - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. 

Загальний стаж роботи - 22,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Попередня посада, яку Чигарьов Д.В.  обiймав протягом останнiх п'яти рокiв,  - начальник 

вiддiлу страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв ПрАТ "Страхова компанiя 

Азов"(iдентифiкацiйний код - 24646706). Водночас обiймає посаду   начальника  вiддiлу 

страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв ПрАТ "Страхова компанiя АЗIНКО" 

(iдентифiкацiйний код - 24646706; мiсцезнаходження : 04071, Україна, м. Київ, провулок 

Хорива, буд. 4, кв. 2) . На iнших пiдприємствах не працює. 

 



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 

Голова Наглядової 

ради 

Нiкiтюк Євген 

Олександрович 

- 6 730 0,84125 6 730 0 

Голова Правлiння Никитюк 

Олександр 

Леонтiйович 

- 63 118 7,88975 63 118 0 

Усього 69 848 8,731 69 848 0 

 



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

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
1. Наглядова Рада:    

Протягом звiтного року  звiльнення членiв Наглядової Ради не вiдбувалось. Вiдповiдно, нiякi 

винагороди та компенсацiї  не виплачувались.  

2. Правлiння Товариства:    

Протягом звiтного року  звiльнення членiв Правлiння Товариства не вiдбувалось. Вiдповiдно,  

нiякi  винагороди та компенсацiї  не виплачувались.  

3. Ревiзор Товариства:    

Протягом звiтного року  звiльнення  Ревiзору Товариства не вiдбувалось. Вiдповiдно,  нiякi  

винагороди та компенсацiї  не виплачувались 

 



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) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

<Судноплавна компанiя 

<КОМЕТАС> 

13482986 

87510, Україна, Донецька обл., 

Приморський р-н, мiсто 

Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 71А 

4,041 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

<АЗОВЛЛОЙД> 

21949346 

04071, Україна, Подiльський р-н, 

мiсто Київ, провулок Хорива, буд. 

4 

59,444 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

<УКЛЛОЙД> 

31030564 

04071, Україна, Подiльський р-н, 

мiсто Київ, провулок Хорива, буд. 

4 

5,05 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <ОАЗIС 

ШIППIНГ 

IНТЕРНЕШЕНАЛ> 

30575383 

01034, Україна, Шевченкiвський 

р-н, мiсто Київ, вул. Пушкiнська, 

буд. 9 

22,734 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНТIЙОВИЧ 7,88975 

НIКIТЮК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 0,84125 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Перспективи подальшого  розвитку Товариства полягають у  досягненнi стратегiчних цiлей , 

спрямованих на пiдвищення ефективностi та якостi наданих послуг, зростання капiталiзацiї, 

вдосконалення внутрiшнiх процесiв, i як результат - у задоволеннi потреб користувачiв 

страхових послуг. Слiд зазначити, що цi iнструменти мають певну структуру, в них закладенi 

функцiї вдосконалення стратегiчного менеджменту, фiнансового управлiння сполученого з 

маркетинговою полiтикою, управлiнням персоналом та iнформацiйними технологiями. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Протягом звiтного перiоду дiяльнiсть Товариства вiдбувалась в регулярному режимi. 

Екстраординарних подiй, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть, не вiдбувалось.  

Товариством у 2018 роцi була продовжена стратегiя iнвестування з мiнiмальним ризиком, яка є 

оптимальною  умовою для забезпечення фiнансової стiйкостi Товариства. Для її реалiзацiї 

основна частина фiнансових активiв Товариства iнвестувалась в iнструменти з фiнансовою 

прибутковiстю, основу яких склав портфель банкiвських вкладiв (депозитiв). Банкiвський 

портфель Товариства широко диверсифiкований за кiлькiстю банкiв i строками депозитiв, що 



забезпечує його високу лiквiднiсть i досить низький рiвень ризику фiнансових втрат внаслiдок 

банкрутства окремих банкiв. 

Жорстка конкуренцiя штовхає Товариство до iнтенсивних пошукiв нових витокiв 

довгострокових конкурентних переваг. Iнструменти стратегiчного фiнансового управлiння 

Товариством це концепцiї, методи, системи, технологiї ведення страхового бiзнесу що 

поєднують, iнтегрують та синхронiзують стратегiчну, фiнансову, та iншi складовi корпоративної 

ефективностi. На вiдмiну вiд фiнансових iнструментiв управлiння - управлiння активами, 

ресурсами, структурою капiталу, зобов'язанням,  валютними засобами - iнструменти 

стратегiчного фiнансового управлiння, наприклад система збалансованих показникiв (Balanced 

scorecard) зосередженi на комплекснiй оцiнцi та перспективах розвитку, досягненню 

стратегiчних цiлей пiдвищення ефективностi та якостi, зростання капiталiзацiї, вдосконаленнi 

внутрушнiх процесiв, задоволення потреб користувачiв страхових послуг. Слiд зазначити, що цi 

iнструменти мають певну структуру, тобто в них функцiї вдосконалення стратегiчного 

менеджменту, фiнансового управлiння сполучаються з маркетинговою полiтикою, управлiнням 

персоналом, якiстю, знаннями, змiнами, iнформацiйними системами тощо. 

 

 

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: 
У звiтному перiодi Товариством не укладалось деривативiв, так само як не вчинялось 

правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариства. 

 

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 
Iснуюча в Товариствi система управлiння ризиками - це сукупнiсть визначених Товариством 

правил та процедур, спрямованих на виявлення, оцiнку та управлiння ризиками дiяльностi 

Товариства iз урахуванням його профiлю ризикiв. 

Метою управлiння ризиками є недопущення втрати Товариством його ринкової вартостi та 

сприяння пiдвищенню вартостi власного капiталу Товариства при дотриманнi балансу iнтересiв 

Товариства та його клiєнтiв i контрагентiв, iнших заiнтересованих сторiн.    

Вiдповiдно до основної мети завдання управлiння ризиками полягають у наступному:  

- визначення найбiльш вразливих та ризикових напрямкiв дiяльностi Товариства;  

- систематична комплексна дiагностика ймовiрностi настання несприятливих подiй;  

- вибiр альтернативних варiантiв управлiнських рiшень для забезпечення оптимального 

спiввiдношення мiж ризиком та дохiднiстю фiнансових операцiй;  

 - забезпечення мiнiмiзацiї втрат при настаннi несприятливих подiй.  

Дiяльнiсть Товариства у сферi управлiння ризиками спрямована на забезпечення досягнення 

статутних цiлей Товариства, збiльшення прибутковостi. 

Основними цiлями Товариства у сферi управлiння ризиками є: 

- забезпечення реалiзацiї цiлей Товариства, визначених Статутом; 

- своєчасна адаптацiя Товариства до змiн у внутрiшньому та зовнiшньому середовищi; 

- забезпечення ефективного функцiонування Товариства, його стабiльностi. 

З метою досягнення визначених цiлей, дiяльнiсть з управлiння ризиками спрямована на: 

- досягнення оптимальної ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками в рамках 

управлiння; 

- своєчасне та повне iнформацiйне та аналiтичне забезпечення процесiв прийняття 

управлiнських рiшень, планування дiяльностi; 

- вдосконалення процесiв мiнiмiзацiї наслiдкiв ризикiв, що реалiзувалися. 

 



Протоколом №55 вiд 04.01.2018 року Черговим засiданням Наглядової Ради Товариства 

прийнято рiшення залишити без змiн на 2018 рiк стратегiю управлiння ризиками. 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства 

здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого 

впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство  систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 

1) андеррайтинговий ризик. 

Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, 

андеррайтинговий ризик включає: 

ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, 

середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 

катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй 

та оцiнок їх наслiдкiв. 

Для страховика, який здiйснює медичне страхування (безперервне страхування здоров'я), 

андеррайтинговий ризик також включає ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний 

змiнами витрат, понесених у зв'язку з обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду 

страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та 

прогнозiв щодо спалаху епiдемiй. 

2) ринковий ризик, що включає: 

ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 

фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 

ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 

валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 

коливання курсiв обмiну валют; 

майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 

коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 

ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля 

активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан 

активiв; 

3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника 

та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 

страховиком. 

4) операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 

надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 

5) ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-

учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, 

до складу якої входить страховик. 

Перестрахування  

У ходi звичайної дiяльностi Товариство перестраховує страховi ризики у нерезидентiв. Угоди 

про перестрахування не звiльняють Товариство вiд виконання її зобов'язань перед власниками її 

страхових полiсiв. Товариство здiйснює монiторинг фiнансового стану перестраховикiв i 

перевiряє концентрацiю кредитного ризику та економiчнi характеристики перестраховикiв, з 

тим, щоб мiнiмiзувати можливi збитки в результатi неплатоспроможностi перестраховикiв.  

Надмiрна концентрацiя ризику 

Концентрацiя ризику виникає тодi, коли кiлька контрагентiв займаються подiбною дiяльнiстю, 



або коли їх дiяльнiсть здiйснюється в одному географiчному регiонi, або коли контрагенти 

мають подiбнi економiчнi характеристики i внаслiдок цього змiни в економiчному, полiтичному 

чи iншому середовищi однаково впливають на спроможнiсть цих контрагентiв виконувати їх 

договiрнi зобов'язання. Концентрацiя ризику вiдображає вiдносну чутливiсть результатiв 

дiяльностi Товариства до змiн середовища, якi впливають на певну галузь чи географiчний 

регiон. З метою уникнення надмiрного ризику концентрацiї, процедури Товариства 

передбачають спецiальнi принципи, спрямованi на пiдтримання диверсифiкованого портфеля. 

В ПрАТ "СК "АЗIНКО" призначено працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв. Працiвник, 

вiдповiдальний за оцiнку ризикiв пiдпорядковується безпосередньо Головi Правлiння 

страховика. Вiн є незалежним структурно та фiнансово вiд пiдроздiлiв  та посадових осiб, що 

безпосередньо пов'язанi з прийомом або контролем ризикiв.  

Стратегiю керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до ризикiв викладено в 

Стратегiї управлiння ризиками, яка розроблена вiдповiдно до законодавчих вимог та 

затверджена Рiшенням наглядової ради вiд 01.07.2014 року. Модулi розрахунку кiлькiсних 

характеристик ризикiв виконанi вiдповiдальним за оцiнку ризикiв Баранiченко Н.Я. 14.02.2018 р. 

та затвердженi Головою Правлiння Товариства.  

За результатами 2018 року проведено кiлькiсний i якiсний аналiз ризикiв. Результати аналiзу 

ризикiв за 2018 рiк викладено в: 

-  Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування фахiвцем з 

актуарної та фiнансової математики станом на 31.12.2018:  

1) проведенi стрес-тести показують, що тестованi стресовi подiї не зменшують нетто-активи 

нижче нормативного запасу платоспроможностi, що становить 1745,9 тис. грн.  

2) величина змiни нетто-активiв по кожнiй стресовiй подiї не перевищує границi у 3,5 %, щo  

приймається Товариством як допустима. 

Результати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв страховика не перевищує допустимих 

границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.  

- Звiтi про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань станом на 31.12.2018 складено фахiвцем з 

актуарної та фiнансової математики.  

- Карти ризикiв 

Результати розрахункiв кiлькiсних характеристик ризикiв страховика : 

1. Андеррайтинговий ризик. ймовiрнiсть настання  - 2%;  чутливiсть до ризику - 25%. 

2. Ринковий ризик : ймовiрнiсть настання  - 3%;  чутливiсть до ризику - 20%. 

3.  Ризик дефолту контрагента : ймовiрнiсть настання  - 1 %;  чутливiсть до ризику - 10%. 

4. Операцiйний ризик : ймовiрнiсть настання  - 1 %;  чутливiсть до ризику - 11%. 

5. Ризик учасника фiнансової групи : ймовiрнiсть настання - 0%;  чутливiсть до ризику- 0%. 

Визначення допустимих меж ризикiв 

Основною кiлькiсною характеристикою ризику приймається вiдносна величина можливого 

збитку, що є мiрою чутливостi страховика до ризику. Для кожного ризику ця величина 

фiксується в картi ризикiв. Допустимими вважаються ризики, вiдносна величина можливого 

збитку для котрих не перевищує 35%. 

Якщо вiдносна величина можливого збитку за певним ризиком перевищує допустиму межу, 

страховик повинен переглянути заходи управлiння цим ризиком з метою зменшення цiєї 

величини до допустимих меж. 

 

 

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

ризику грошових потоків 
Товариство систематично здiйснює  виявлення, вимiрювання та попередження  ризикiв, 

притаманних дiяльностi Товариства, зокрема, андеррайтингового ризику (ризику недостатностi 

страхових премiй i резервiв, катастрофiчного ризику, ризику страхування здоров'я), ринкового 

ризику (ризику iнвестицiй в акцiї, ризику процентної ставки, валютного ризику, ризику спреду, 



майнового ризику, ризику ринкової концентрацiї), ризику дефолту контрагента, операцiйного 

ризику, ризику учасника фiнансової групи та iнших ризикiв.  

Результати розрахункiв кiлькiсних характеристик ризикiв страховика виглядають таким чином : 

1. Андеррайтинговий ризик. ймовiрнiсть настання  - 2%;  чутливiсть до ризику - 25%. 

2. Ринковий ризик : ймовiрнiсть настання  - 3%;  чутливiсть до ризику - 20%. 

3.  Ризик дефолту контрагента : ймовiрнiсть настання  - 1 %;  чутливiсть до ризику - 10%. 

4. Операцiйний ризик : ймовiрнiсть настання  - 1 %;  чутливiсть до ризику - 11%. 

5. Ризик учасника фiнансової групи : ймовiрнiсть настання - 0%;  чутливiсть до ризику- 0%. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Емiтент керується власним кодексом корпоративного управлiння, який  прийнятий Загальними 

зборами акцiонерiв вiд 01.04.2011р. (Протокол №24). 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтент не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi 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 
Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння.  

Емiтент не приймав рiшень  не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного 

управлiння. 

Емiтент суворо дотримується  власного кодексу корпоративного управлiння, який  був 

прийнятий Загальними зборами акцiонерiв вiд 01.04.2011р. (Протокол №24). 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 26.04.2018 

Кворум зборів 73,225 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

     1. Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних 

зборiв акцiонерiв. 

     2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Правлiння Товариства. 



3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 

4. Звiт та висновок Ревiзора Товариства за результатами перевiрки 

фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора Товариства.  

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 

6. Затвердження висновку зовнiшнього аудитора. 

7. Затвердження кошторису витрат Товариства на 2018 рiк. 

     8. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2017 рiк. 

     9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом 12-ти календарних мiсяцiв з дати проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв. Про надання повноважень, щодо пiдписання  

документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв.  

 

По першому питанню Порядку денного: 

<Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних 

зборiв акцiонерiв> 

Слухали Голову правлiння Товариства Никитюка Олександра 

Леонтiйовича, який доповiв про вимоги Закону України <Про акцiонернi 

товариства> стосовно обрання членiв Лiчильної комiсiї та запропонував до 

обрання, рекомендованi Наглядовою радою Товариства (Протокол № 58 

вiд <20> березня 2018 року) кандидатури до складу Лiчильної комiсiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 

- Голова Лiчильної комiсiї - Хоменко Сергiй Володимирович; 

- Секретар Лiчильної комiсiї -  Войтенко Анна Андрiївна. 

б) затвердити наступний Регламент зборiв: 

- доповiдь з питань порядку денного - до 15 хвилин; 

- виступи з питань порядку денного - до 5 хвилин, повторнi виступи - 

до 3 хвилин; 

- для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може 

бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та 

представникам Правлiння, Наглядової ради або Ревiзору Товариства; 

- заяви, питання та пропозицiї з питань порядку денного подаються у 

письмовiй формi та за пiдписом акцiонера або представника акцiонера; 

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенiв для 

голосування, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою 

Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства для голосування; 

- Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують обранi Голова та 

Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

- З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення 

цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, 

внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. 

Зауважень вiд акцiонерiв не надiйшло.  

Постановили: 

Обрати Головою Лiчильної комiсiї Хоменко Сергiя Володимировича, 

секретарем Лiчильної комiсiї Войтенко Анну Андрiївну та затвердити 

Регламент Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства <Страхова компанiя АЗIНКО>. 



Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По другому питанню Порядку денного: 

<Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Правлiння Товариства> 

Слухали Голову Правлiння Товариства Никитюка Олександра 

Леонтiйовича зi звiтом Правлiння про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Згiдно наданої балансової звiтностi за 

2016 рiк:   

- доходи Товариства склали: 45 718, 5 тис. грн. 

- витрати Товариства склали: 43 467, 7 тис. грн. 

- фiнансовий результат (збиток) становить: 2 250, 8 тис. грн.    

 

Присутнi розглянули та обговорили звiт Правлiння Товариства про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, 

який був попередньо схвалений Наглядовою радою Товариства на її 

черговому засiданнi <23> квiтня 2018 року (Протокол № 59). 

В результатi обговорення акцiонери дали позитивну оцiнку 

представленому звiту. 

Запропоновано: 

1. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 

Постановили: 

 1. Затвердити звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 

Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По третьому питанню Порядку денного: 

<Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства> 

Слухали члена Голову Наглядової ради Товариства Нiкiтюка Євгена 

Олександровича, який ознайомив присутнiх зi звiтом Наглядової ради 

Товариства за 2017 рiк.  

В результатi обговорення акцiонери дали позитивну оцiнку 

представленому звiту. 

Запропоновано: 

1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 

Постановили: 



 1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 

Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По четвертому питанню Порядку денного: 

<Звiт та висновок Ревiзора Товариства за результатами перевiрки 

фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора Товариства> 

Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена 

Олександровича, який зачитав звiт Ревiзора Товариства за результатами 

перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 

Вказаний звiт був наданий акцiонерам для ознайомлення до дня 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. У складi звiту 

акцiонерам також представлено висновок Ревiзора Товариства за 

пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 

2017 роцi. Акцiонери Товариства розглянули та позитивно оцiнили 

представленi звiт та висновок. 

Запропоновано: 

1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 

Постановили: 

 1. Затвердити звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 

Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По п'ятому питанню Порядку денного: 

<Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк> 

Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена 

Олександровича, який представив на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства рiчний звiт Товариства про фiнансову та поточну дiяльнiсть у 

2017 роцi. 

Присутнi заслухали доповiдь Голови Правлiння Товариства Никитюка 

Олександра Леонтiйовича про результати дiяльностi Товариства за 2017 

фiнансовий рiк згiдно з українськими (нацiональними) стандартами та 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Ревiзор Товариства надав 

позитивний висновок щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних 

фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. 

Запропоновано: 

1. Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 



Постановили: 

 1. Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. 

Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По шостому питанню Порядку денного: 

<Затвердження висновку зовнiшнього аудитора>  

Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена 

Олександровича. Висновок зовнiшнього аудитора Товариства - ТОВ 

<Аудиторська компанiя <Партнер-Аудит> (Свiдоцтво про внесення до 

Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4027 вiд 27.09.2007 р, код 

ЄДРПОУ: 35319183) за результатами перевiрки рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства за 2016 рiк вiдповiдно до вимог законодавства України були 

наданi акцiонерам Товариства для ознайомлення до дня проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Акцiонери розглянули та 

позитивно оцiнили вказанi звiт та висновок. 

Запропоновано: 

1. Затвердити аудиторський висновок зовнiшнього аудитора 

Товариства - ТОВ <Аудиторська компанiя <Партнер-Аудит>. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 

Постановили: 

 1. Затвердити аудиторський висновок зовнiшнього аудитора - ТОВ 

<Аудиторська компанiя <Партнер-Аудит>. 

Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По сьомому питанню Порядку денного: 

Затвердження кошторису витрат Товариства на 2018 рiк> 

Слухали Голову Правлiння Товариства Никитюка Олександра 

Леонтiйовича з пропозицiєю щодо проекту кошторису витрат Товариства 

на 2017 рiк. 

Запропоновано: 

1. Затвердити кошторис витрат товариства на 2018 роцi в розмiрi - 6 

890 000 (шiсть мiльйонiв вiсмсот дев'яносто тисяч) гривень. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 

Постановили: 

1. Затвердити кошторис витрат товариства на 2017 роцi в розмiрi - 6 

890 000 (шiсть мiльйонiв вiсмсот дев'яносто тисяч) гривень. 

Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 



"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По восьмому питанню Порядку денного: 

<Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2017 рiк> 

Слухали Голову Правлiння Товариства Никитюка Олександра 

Леонтiйовича з пропозицiями щодо порядку розподiлу прибутку за 

пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 

Запропоновано: 

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi 

в 2017 роцi в розмiрi  - 2 250 800 грн. (два мiльйони двiстi п'тдесят тисяч 

вiсiмсот гривень). 

2. Вiдрахувати на формування  резервного капiталу (згiдно ст. 19 

Закону України <Про акцiонернi товариства> та Статуту Товариства) - 112 

540 грн. (сто дванадцять тисяч п'ятсот сорок гривень), що складає 5% суми 

вiд чистого прибутку. 

3. Затвердити  прибуток, який залишився пiсля вiдрахування 5% вiд 

суми чистого прибутку у резервний фонд,  у розмiрi  2 138 260 грн. (два 

мiльйони сто тридцять вiсiм тисяч двiстi шiстдесят гривень), та залишити 

його без розподiлу. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 

Постановили: 

1. Затвердити чистий прибуток Товариства за результатами дiяльностi 

в 2017 роцi в розмiрi  - 2 250 800 грн. (два мiльйони двiстi п'тдесят тисяч 

вiсiмсот гривень). 

2. Вiдрахувати на формування  резервного капiталу (згiдно ст. 19 

Закону України <Про акцiонернi товариства> та Статуту Товариства) - 112 

540 грн. (сто дванадцять тисяч п'ятсот сорок гривень), що складає 5% суми 

вiд чистого прибутку. 

3. Затвердити  прибуток, який залишився пiсля вiдрахування 5% вiд 

суми чистого прибутку у резервний фонд,  у розмiрi  2 138 260 грн. (два 

мiльйони сто тридцять вiсiм тисяч двiстi шiстдесят гривень), та залишити 

його без розподiлу. 

Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По дев'ятому  питанню Порядку денного: 

<Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом 12-ти календарних мiсяцiв з дати проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв. Про надання повноважень, щодо пiдписання  

документiв, пов'язаних з укладенням значних правочинiв> 

Слухали Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкiтюка Євгена 

Олександровича, який повiдомив, що у вiдповiдностi до пункту 4 частини 

1 статтi 2 Закону України <Про акцiонернi товариства> до значних 

правочинiв, якi повиннi вчинятися за рiшенням вiдповiдних органiв 

управлiння Товариства, вiдносяться також i правочини з укладання 

контрактiв (договорiв) в процесi поточної господарської дiяльностi. Згiдно 



з частиною 3 статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства> якщо 

на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi 

знанi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної 

господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про 

попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться протягом 

не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення iз зазначенням 

характеру правочинiв та їх граничної вартостi.  

Запропоновано: 

1. З метою захисту грошових актiв Товариства, попередньо схвалити 

укладення Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства (з <26> квiтня 2018 року до <25> квiтня 2019 року), 

при умовi надання в кожному випадку згоди Наглядової ради Товариства, 

договорiв страхування ризикiв неповернення коштiв Товариства, 

розмiшених на депозитних рахунках у загальному розмiрi бiльш нiж 3 000 

000 (три мiльйона) гривень у однiй банкiвськiй установi. 

2. Надати повноваження на пiдписання вказаних договорiв вiд iменi 

Товариства Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру 

Леонтiйовичу. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 

Постановили: 

1. З метою захисту грошових актiв Товариства, попередньо схвалити 

укладення Товариством протягом року з дати проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства (з <26> квiтня 2018 року до <25> квiтня 2019 року), 

при умовi надання в кожному випадку згоди Наглядової ради Товариства, 

договорiв страхування ризикiв неповернення коштiв Товариства, 

розмiшених на депозитних рахунках у загальному розмiрi бiльш нiж 3 000 

000 (три мiльйона) гривень у однiй банкiвськiй установi. 

2. Надати повноваження на пiдписання вказаних договорiв вiд iменi 

Товариства Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру 

Леонтiйовичу. 

Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

Порядок денний вичерпано. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства оформлено протокол. Невiд'ємною частиною даного протоколу 

є протоколи реєстрацiйної та лiчильної комiсiї.  

Зауважень з порядку денного ведення зборiв не поступало. 

Збори вважати закритими об 12 год. 00 хв. за Київським часом.     

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 27.12.2018 

Кворум зборів 73,225 

Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi 

Наглядовою радою Товариства вiдповiдно до вимог статтей 47 i 52 Закону 



України <Про акцiонернi товариства> на пiдставi Протоколу засыдання 

Наглядовоъ Ради № 60 вiд <11> грудня 2018 року.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

     1. Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 

     2. Про створення аудиторського комiтету Товариства. 

     3. Про обрання Голови та членiв аудиторського комiтету Товариства. 

 

По першому питанню Порядку денного: 

<Про обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних 

зборiв акцiонерiв> 

 

Слухали Голову правлiння Товариства Никитюка Олександра 

Леонтiйовича, який доповiв про вимоги Закону України <Про акцiонернi 

товариства> стосовно обрання членiв Лiчильної комiсiї та запропонував до 

обрання, рекомендованi Наглядовою радою Товариства (Протокол № 60 

вiд <11> грудня 2018 року) кандидатури до складу Лiчильної комiсiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 

- Голова Лiчильної комiсiї - Недiлько Людмила Степанiвна; 

- Секретар Лiчильної комiсiї -  Фiлатов Дмитро Iгоревич. 

б) затвердити наступний Регламент зборiв: 

- доповiдь з питань порядку денного - до 15 хвилин; 

- виступи з питань порядку денного - до 5 хвилин, повторнi виступи - 

до 3 хвилин; 

- для виступiв на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх 

уповноваженим особам та представникам Правлiння, Наглядової ради або 

Ревiзору Товариства; 

- заяви, питання та пропозицiї з питань порядку денного подаються у 

письмовiй формi та за пiдписом акцiонера або представника акцiонера; 

- Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства проводиться виключно з використанням 

бюлетенiв для голосування, форма i текст, яких були затвердженi 

Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування; 

- Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

iменi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують 

обранi Голова та Секретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; 

- З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення 

цих позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися 

нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. 

Зауважень вiд акцiонерiв не надiйшло.  

Постановили: 

Обрати Головою Лiчильної комiсiї Недiлько Людмилу Степанiвну, 

секретарем Лiчильної комiсiї Фiлатова Дмитра Iгоревича та затвердити 

Регламент позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства <Страхова компанiя АЗIНКО>. 

Пiдсумки голосування: 



"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По другому питанню Порядку денного: 

<Про створення аудиторського комiтету Товариства> 

 

Слухали Голову Наглядової ради Товариства Нiкiтюка Євгена 

Олександровича, який повiдомив про необхiднiсть створення 

аудиторського комiтету Товариства на виконання вимог статтi 34 Закону 

України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

Запропоновано: 

1. Створили аудиторський комiтет Товариства. Затвердити чисельний 

склад аудиторського комiтету - 3 члени. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 

Постановили: 

 1. Створили аудиторський комiтет Товариства. Затвердити чисельний 

склад аудиторського комiтету - 3 члени. 

Пiдсумки голосування: 

"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

По третьому питанню Порядку денного: 

<Про обрання Голови та членiв аудиторського комiтету Товариства> 

 

Слухали Голову Наглядової ради Товариства Нiкiтюка Євгена 

Олександровича, який повiдомив про необхiднiсть обрання Голови та 

членiв аудиторського комiтету Товариства.  

Запропоновано: 

1. Обрати Головою аудиторського комiтету Товариства строком на 5 

рокiв - Алхiмову Свiтлану Олександрiвну. 

2. Обрати членами аудиторського комiтету Товариства строком на 5 

рокiв - Антонченко Iрину Анатолiївну, Логвiну Юлiю Володимирiвну. 

3. Вважати їх повноваження на посадi Голови i членiв аудиторського 

комiтету Товариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання 

даного протоколу. 

Зауважень по даному питанню вiд акцiонерiв не надiйшло. 

Постановили: 

 1. Обрати Головою аудиторського комiтету Товариства строком на 5 

рокiв - Алхiмову Свiтлану Олександрiвну. 

2. Обрати членами аудиторського комiтету Товариства строком на 5 

рокiв - Антонченко Iрину Анатолiївну, Логвiну Юлiю Володимирiвну. 

3. Вважати їх повноваження на посадi Голови i членiв аудиторського 

комiтету Товариства такими, що набули чиннiсть з моменту пiдписання 

даного протоколу. 

Пiдсумки голосування: 



"ЗА" - 585 800 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв 

присутнiх на зборах. 

"ПРОТИ" - не має. 

"УТРИМАЛИСЬ" - не має. 

Згiдно Статуту Товариства рiшення прийняте. 

 

Порядок денний вичерпано. За пiдсумками позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства оформлено протокол. Невiд'ємною частиною даного 

протоколу є протоколи реєстрацiйної та лiчильної комiсiї. 

Зауважень з порядку денного ведення зборiв не поступало. 

Збори вважати закритими об 12 год. 00 хв. за Київським часом 

 

 

 

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) 

Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), що прибули для участi у 

Загальних зборах акцiонерiв Товариства, здiйснювалась Реєстрацiйною 

комiсiєю в складi, призначеному згiдно Протоколу № 58 Наглядової 

ради Товариства вiд <20> березня 2018 року, на пiдставi перелiку 

акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства, складеного вiдповiдно до законодавства про депозитарну 

систему Публiчним акцiонерним товариством <Нацiональний 

депозитарiй України> станом 24 годину <20> квiтня 2018 року.Загальна 

кiлькiсть осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства та включених до зазначеного перелiку - 6 (шiсть) 

осiб.Статутний капiтал Товариства складає 12 000 000, 00 (дванадцять 

мiльйонiв) гривень, який розподiлено на 800 000 шт. простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 15, 00 гривень кожна. На дату проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на особовому рахунку 

Товариства облiковується 0 цiнних паперiв, блоковано 0 цiнних паперiв, 

таким чином, кiлькiсть голосуючих акцiй, вiдносно якої визначається 

кворум, становить 800 000 шт.Згiдно зi статтею 41 Закону України <Про 

акцiонернi товариства> та пунктом 11.2.13.2. Статуту Товариства, збори 

мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi 

сукупно є власниками бiльш як 50 % голосуючих акцiй. Вiдповiдно до 

статтi 42 Закону України <Про акцiонернi товариства> та пункту 

11.2.14.1. Статуту Товариства одна голосуюча акцiя надає акцiонеру 

один голос. Для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства станом 

на 10 год. 00 хв. за Київським часом зареєструвалось 4 (чотири) 

акцiонера та їх представникiв, якi у сукупностi володiють 585 800 

голосiв, що складає 73, 225 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв 

Товариства, якi мають право голосу для участi у Загальних зборах 

акцiонерiв Товариства.  Загальнi збори акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" вiдбулися <26> 



квiтня 2018 року об 11 год. 00 хв. за Київським часом. Мiсце проведення 

: Україна, м.Київ, пров. Хорива, буд. 4, оф. 2 (у кабiнетi Голови 

правлiння Товариства). 

 

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) 

Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенiв для 

голосування, форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою 

Товариства, та якi пiд час реєстрацiї були виданi учасникам Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. 

 

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) 

Останнi позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися <27> грудня 

2018  року згiдно рiшенню Наглядової ради товариства (Протокол № 60 

вiд 11.12.2018р.)  у зв'язку з необхiднiстю створення аудиторського 

комiтету Товариства на виконання вимог статтi 34 Закону України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

 

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  

Наглядова рада 

товариства  

iнiцiювала  (Протокол 

№ 60 вiд 11.12.2018р.) 

скликання 

позачергових 

загальних зборiв у 

зв'язку з необхiднiстю 

створення 

аудиторського 

комiтету Товариства 

на виконання вимог 

статтi 34 Закону 

України "Про аудит 

фiнансової звiтностi 

та аудиторську 

дiяльнiсть". 

Інше (зазначити) 

Наглядова рада 

товариства  

iнiцiювала  (Протокол 

№ 60 вiд 11.12.2018р.) 

скликання 

позачергових 

загальних зборiв у 

зв'язку з необхiднiстю 

створення 

аудиторського 

комiтету Товариства 

на виконання вимог 

статтi 34 Закону 

України "Про аудит 

фiнансової звiтностi 

та аудиторську 

дiяльнiсть". 

 

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

причина їх непроведення: Черговi Загальнi збори акцiонерiв  вiдбулися <26> квiтня 2018 року 

об 11 год. 00 хв. за Київським часом. Мiсце проведення : Україна, м.Київ, пров. Хорива, буд. 4, 

оф. 2 (у кабiнетi Голови правлiння Товариства). 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися <27> грудня 2018  року  об 

11 год. 00 хв. за Київським часом. Мiсце проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства: Україна, м.Київ, пров. Хорива, буд. 4, кв. 2 (у кабiнетi Голови правлiння 

Товариства). 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 1 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi Наглядової ради 

комiтетiв не створено, вiдповiдно - оцiнка їх роботи не проводилась. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi 

Наглядової ради комiтетiв не створено, вiдповiдно - їх засiдання не проводилися. 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Нiкiтюк Євген 

Олександрович 

Голова Наглядової ради.  

Посадова особа є 

акцiонером 

 X 

Опис: Нiкiтюк Євген Олександрович - є акцiонером . У зв'язку  з 

закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв 

Наглядової Ради - обраний на посаду Голови Наглядової ради 

строком на 3 роки. Рiшення затверджене Загальними зборами 

акцiонерiв товариства вiд 28.04.2017р. - Протокол № 31.  

Фiлатов Iгор Євгенович Член Наглядової ради X  

Опис: Фiлатов Iгор Євгенович - не є акцiонером, не є представником 

акцiонера. У зв'язку  з закiнченням термiну дiї повноважень 

Голови та Членiв Наглядової Ради - обраний на посаду члена 

Наглядової ради строком на 3 роки . Рiшення затверджене 

Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2017р. - 

Протокол № 31  

Бандура Тамара Львiвна Член Наглядової ради X  

Опис: Бандура Тамара Львiвна - не є акцiонером, не є представником 

акцiонера. У зв'язку  з закiнченням термiну дiї повноважень 

Голови та Членiв Наглядової Ради - обрана на посаду члена 

Наглядової ради строком на 3 роки . Рiшення затверджене 

Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2017р. - 

Протокол № 31 .  

 

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) 

Згiдно вимог роздiлу 7 Положення "Про Наглядову раду 

товариства" : 7.5. Кандидати, якi висуваються для обрання до 

складу Наглядової ради Товариства, мають вiдповiдати 

нижчезазначеним вимогам: 7.5.1. є дiєздатними та 

правоздатними; 7.5.2. мають вищу економiчної, юридичну 

освiти чи освiти у галузi управлiння залежно вiд займаної 

посади; 7.5.3. володiють високими професiйними якостями та 

квалiфiкацiєю, необхiдними для здiйснення поточної дiяльностi 

Товариства; 7.5.4. володiють базовими навичками з питань 

корпоративного управлiння, фiнансового (економiчного) 

аналiзу; 7.5.5. володiють бездоганною дiловою репутацiєю; 

7.5.6. мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами 

Товариства, аналiзувати документи, пов'язанi з порядком 

денним засiдань Наглядової ради Товариства, та брати особисту 

участь у засiданнях Наглядової ради Товариства; 7.5.7. не 

мають потенцiйного конфлiкту iнтересiв з Товариством. 

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) 

У 2017 роцi - у зв'язку iз закiнченням строку повноважень Голови та 

членiв Наглядової ради - Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

28.04.2017р. (Протокол № 31) - обрано Наглядову раду Товариства. Двоє 

членiв Наглядової ради були обранi на повторний строк. Також було 

обрано одного нового члена Наглядової ради. Строк повноважень 

обраної Наглядової ради - 3 роки. Члени наглядової ради одразу 

ознайомилися зi своїми правами та обов'язками , викладеними у 

Положеннi "Про наглядову раду" та Статутi товариства.  

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Протягом звiтного року було проведено  шiсть засiдань Наглядової ради, на яких  були прийнятi  



наступнi рiшення : 

-  про внесення змiни до Стратегiї управляння ризиками Товариства на 2018 рiк.; 

-  про обрання зовнiшнього аудитора Товариства з метою проведення аудиту фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за пiдсумками 2017 ; 

-  про надання Головi Правлiння Товариства Никитюку Олександру Леонтiйовичу право пiдпису 

всiх необхiдних документiв, пов'язаних з отриманням  банкiвської гарантiї  та  виконанням 

укладених Товариством договорiв;  

-  про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження їх порядку 

денного,  також про надання акцiонерам можливостi ознайомитися з документами, необхiдними 

для прийняття рiшень з питань порядку денного; визначення мiсця та часу для ознайомлення 

акцiонерiв з документами.; призначення посадової особи, вiдповiдальної за порядок 

ознайомлення акцiонерiв з документами; 

-  про розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк;  розгляд звiту та висновку Ревiзора Товариства за результатами 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк;  розгляд висновку 

зовнiшнього аудитора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк.  

-  про розгляд питання про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. та 

визначення дати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

затвердження порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  розгляд 

питання про надання акцiонерам можливостi ознайомитися з документами, необхiдними для 

прийняття рiшень з питань порядку денного; визначення мiсця та часу для ознайомлення 

акцiонерiв з документами. Призначення посадової особи, вiдповiдальної за порядок 

ознайомлення акцiонерiв з документами.  

 

 

 

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) 

Члени наглядової ради не отримують винагороди.   

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

 

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)  так, введено 

посаду ревізора 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2011р. (Протокол 

№24) затвердженi наступнi документи: - Кодекс корпоративного 

управлiння товариства; - Положення про загальнi збори акцiонерiв 

товариства, - Положення про наглядову раду товариства, - 

Положення про правлiння товариства, - Положення про ревiзора 

товариства . Рiшенням Наглядової ради (Протокол №4 вiд 

04.02.2012р.) затверджено : - Положення про внутрiшнього 

аудитора товариства.  Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

27.12.2018р. (Протокол №33) затвердженi наступнi документи: 

Положення Про аудиторський комiтет та Положення Про 

проведення конкурсу з вiдбору суб'єкту аудиторської дiяльностi 

для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi.В 

товариствi не iснує : -Положення про ревiзiйну комiсiю ; - 

Положення про посадових осiб акцiонерного товариства; -

Положення про акцiї акцiонерного товариства; -Положення про 

порядок розподiлу прибутку.  

 

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 

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-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

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 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства 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) 

Загальними зборами акцiонерiв вiд 06.02.2019р. (Протокол № 34) -  було 

призначено  суб'єкт аудиторської дiяльностi для проведення 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк - Товариство з 



обмеженою вiдповiдальнiстю <Донконсалтаудит>  (iдентифiкацiйний 

код  -  33913531) . 

 

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) 

Остання перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства 

проводилася ревiзором товариства за результатами звiтного фiнансового 

року. Права та обов'язки ревiзора визначаються чинним законодавством , 

статутом товариства та Положенням "Про ревiзора товариства" . 

Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за пiдсумками 

2018 року ревiзор проводив вiдповiдно до вимог вищезазначених 

документiв. 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Никитюк Олександр Леонтiйович 2187410217 32,1955 

2 Нiкiтюк Євген Олександрович 3028905618 22,0602 

3 Бандура Тамара Львiвна 1739009766 18,9695 

4 Бандура Ганна Анатолiївна 2730210926 16,7847 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна Кількість акцій Підстава виникнення обмеження Дата 



кількість 

акцій 

з обмеженнями виникнення 

обмеження 

800 000 0 обмеженнь прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента - немає 

 

 

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 
1. Наглядова рада 

 

Згiдно Положенню "Про Наглядову Раду" Товариства : 

Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами Акцiонерiв 

Товариства i має становити не менше 3 осiб, у т.ч. Голова Наглядової ради Товариства. 

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну 

дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - Акцiонерiв. Член Наглядової ради Товариства не 

може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. 

Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки. 

У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада Товариства, Загальними 

зборами Акцiонерiв Товариства з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або 

переобрання Наглядової ради Товариства, повноваження членiв Наглядової ради Товариства 

продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами Акцiонерiв Товариства рiшення про 

обрання або переобрання Наглядової ради Товариства. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. 

 Пiсля обрання у членiв Наглядової ради Товариства виникають трудовi або цивiльнi 

правовiдносини з Товариством на пiдставi вiдповiдного договору (контракту). 

Загальнi збори Акцiонерiв Товариства можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) 

прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства 

та одночасне обрання нових членiв. 

 У разi одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради Товариства 

зобов'язаний письмово повiдомити про це Правлiння Товариства та Наглядову раду Товариства. 

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi 

представництва у її складi представникiв Акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних 

Акцiонерам голосуючих акцiй або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосiб 

обрання членiв Наглядової ради Товариства визначається Загальними зборами Акцiонерiв 

Товариства. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа 

простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. 

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради 

Товариства. 

Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради Товариства мають Акцiонери 

(їх представники) Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. 

Пропозицiя про висування кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради Товариства 

подається в письмовiй формi з дотриманням вимог Положення "Про Загальнi збори Акцiонерiв 

Товариства". 

Рiшення про включення або вiдмову вiд включення кандидата до списку кандидатур для 

голосування по виборам до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою 

Товариства не пiзнiше нiж за 7 днiв до дати проведення Загальних зборiв Акцiонерiв 

Товариства. 

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право зняти 

свою кандидатуру. Дана вiдмова подається до дня проведення Загальних зборiв Акцiонерiв 



Товариства в письмовiй формi Правлiнню Товариства на адресу за мiсцезнаходженням 

Товариства. 

Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, внесених до списку 

для голосування. 

 Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, якi набрали 

найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50 вiдсоткiв голосiв. 

Якщо за результатами голосування Наглядова рада Товариства не обрана, то на наступних 

Загальних зборах Акцiонерiв Товариства до порядку денного вноситься питання про обрання 

Наглядової ради Товариства. У такому разi повноваження членiв дiючої Наглядової ради 

Товариства продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами Акцiонерiв Товариства 

рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради Товариства. 

 

Розмiр винагороди Головi Наглядової ради Товариства за виконання ним покладених на нього 

функцiй встановлюється в розмiрi посадового окладу Голови правлiння Товариства, що 

визначається штатним розкладом Товариства у вiдповiдний перiод. 

Розмiр винагороди членам Наглядової ради Товариства за виконання ними покладених на них 

функцiй, може визначатися контрактом, що укладається з членом Наглядової ради Товариства. 

Контракт, що укладається з членом Наглядової ради Товариства, може бути або оплатним, або 

безоплатним. 

Загальнi збори Акцiонерiв Товариства визначають умови оплати працi членiв Наглядової ради 

Товариства шляхом затвердження кошторису. 

Дiя контракту з членом Наглядової ради Товариства припиняється у разi припинення його 

повноважень. 

Членам Наглядової ради Товариства компенсуються витрати у зв'язку з службовими 

вiдрядженнями, якi включають добовi за час перебування у вiдрядженнi, вартiсть проїзду до 

мiсця призначення i назад та витрати по найму житлового примiщення в порядку i розмiрах, 

встановлених у Товариствi. 

Голова та члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi. 

Протягом звiтного року члени Наглядової ради не звiльнялися;  винагороди, компенсацiї та iншi 

виплати Головi та членам Наглядової ради не виплачувалися. 

 

          2. Правлiння. 

 

Згiдно Положенню "Про Правлiння" Товариства :  

Правлiння у складi Голови та членiв Правлiння Товариства обирається Наглядовою радою 

Товариства. 

Кiлькiсний склад Правлiння Товариства становить 5 ( п'ять) осiб, в т.ч. Голова Правлiння 

Товариства, Заступники голови Правлiння Товариства та Головний бухгалтер Товариства. 

Голова та члени Правлiння Товариства обираються (призначаються) строком на 3 (три) роки. У 

разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обране Правлiння Товариства, Наглядовою радою 

Товариства з будь-яких причин не прийняте рiшення про змiну Правлiння Товариства, його 

повноваження продовжуються до прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про 

призначення нового складу Правлiння Товариства. 

Право висувати кандидатiв для обрання до складу Правлiння Товариства мають члени 

Наглядової ради Товариства. 

Головою та членами Правлiння Товариства можуть бути особи, якi перебувають з Товариством 

у трудових вiдносинах та отримують заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. 

Рiшення про обрання Голови та членiв Правлiння Товариства приймається простою бiльшiстю 

голосiв членiв Наглядової ради Товариства, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради 

Товариства. Голосування проводиться або окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, 

внесених до списку для голосування, або цiлим списком. При однаковiй кiлькостi голосiв голос 



Голови Наглядової ради Товариства є вирiшальним. 

Умови винагороди Голови та членам Правлiння Товариства визначається в укладених з ними 

контрактами, якi затверджуються Наглядовою радою Товариства. 

Протягом звiтного року Голова  та члени Правлiння не звiльнялися та , знаходячись у трудових  

вiдносинах  з Товариством,   отримували  заробiтну плату згiдно зi штатним розписом.  Також у 

разi перебування у службовому вiдрядженнi - їм компенсувалися всi витрати у зв'язку зi 

службовими вiдрядженнями, якi включають добовi за час перебування у вiдрядженнi, вартiсть 

проїзду до мiсця призначення i назад та витрати по найму жилого примiщення в порядку i 

розмiрах, встановлених чинним законодавством України. 

 

3. Ревiзор товариства.   

 

Згiдно Положенню "Про ревiзора" Товариства : 

 Ревiзор Товариства обирається Загальними зборами Акцiонерiв Товариства. 

 Право висувати кандидатiв для обрання Ревiзором Товариства мають Акцiонери (їх 

представники) Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. 

 Ревiзором Товариства може бути тiльки фiзична особа, яка має цивiльну дiєздатнiсть. 

 Рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства щодо обрання на посаду Ревiзора Товариства 

приймається шляхом голосування акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 

Акцiонерiв Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатiв, внесених до списку 

для голосування. 

Обраними на посаду Ревiзора Товариства вважається кандидат, який набрав бiльшу кiлькiсть 

голосiв серед тих, хто брав участь у голосуваннi. 

Якщо за результатами голосування Ревiзор Товариства не обраний, то на наступних Загальних 

зборах Акцiонерiв Товариства до порядку денного вноситься питання про обрання Ревiзора 

Товариства. У такому разi повноваження дiючого Ревiзора Товариства продовжуються до 

моменту ухвалення Загальними зборами Акцiонерiв Товариства рiшення про обрання 

(переобрання) Ревiзора Товариства. 

Строк повноважень Ревiзора Товариства становить 3 (три) роки. 

 У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обраний Ревiзор Товариства, Загальними зборами 

Акцiонерiв Товариства з будь-яких причин не буде прийнято рiшення про обрання або 

переобрання Ревiзора Товариства, його повноваження продовжуються до моменту прийняття 

Загальними зборами Акцiонерiв Товариства рiшення про обрання або переобрання Ревiзора 

Товариства. 

Одна й та сама особа може переобиратися на посаду Ревiзора Товариства необмежену кiлькiсть 

разiв. 

Пiсля обрання Ревiзора Товариства з ними укладається контракт, у якому передбачається права, 

обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок виплати винагороди, пiдстави 

дострокового припинення та наслiдки розiрвання договору тощо. Вiд iменi Товариства контракт 

з Ревiзором Товариства укладає особа, уповноважена Загальними зборами Акцiонерiв 

Товариства, протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати їх обрання. 

Повноваження Ревiзора Товариства припиняються достроково: 

-  у разi одностороннього складання з себе повноважень Ревiзора Товариства; 

- у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають 

виконанню обов'язкiв Ревiзора Товариства; 

- прийняття Загальними зборами Акцiонерiв Товариства рiшення про вiдкликання (припинення 

повноважень) Ревiзора Товариства та обрання Загальними зборами Акцiонерiв Товариства на 

посаду Ревiзора Товариства нову особу; 

- в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 Дiя договору з Ревiзором Товариства припиняється у разi припинення його повноважень. 



 За рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства Ревiзору Товариства у перiод виконання 

ним своїх обов'язкiв компенсуються витрати, пов'язанi iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної 

комiсiї, та виплачується винагорода. 

 Розмiр винагороди Ревiзора Товариства встановлюється Загальними зборами Акцiонерiв 

Товариства шляхом затвердження умов контракту, що укладається з Ревiзором Товариства 

згiдно пункту 5.4 даного Положення. 

Ревiзору Товариства компенсуються витрати у зв'язку з службовими вiдрядженнями, якi 

включають добовi за час перебування у вiдрядженнi, вартiсть проїзду до мiсця призначення i 

назад та витрати по найму жилого примiщення в порядку i розмiрах, встановлених чинним 

законодавством України. 

 Iнформацiя про iндивiдуальний або сукупний розмiр та форму винагороди Ревiзора Товариства 

оприлюднюється Товариством згiдно вимог чинного законодавства України. 

Протягом звiтного року звiльнення Ревiзора не вiдбувалося; винагороди, компенсацiї та iншi 

виплати Ревiзору Товариства не виплачувалися. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб  емiтента визначенi Статутом Товариства та вiдповiдними 

положеннями  ПрАТ "СК "АЗIНКО"  - Положенням "Про Наглядову Раду";  Положенням "Про 

Правлiння" та Положенням "Про ревiзора"  . 

 

1. До  Повноважень членiв Наглядової Ради належить: 

 

1. Вирiшення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, Положення, а також 

переданих на вирiшення Наглядової ради Товариства Загальними зборами Акцiонерiв 

Товариства.  

2. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори Акцiонерiв Товариства, 

Наглядову раду Товариства, Правлiння Товариства та Ревiзора Товариства; 

3. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства, прийняття рiшення про 

дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

Акцiонерами позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства; 

4. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв 

Акцiонерiв Товариства  вiдповiдно до даного Статуту та у випадках, встановлених законом; 

5. Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

6. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

7. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

8. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом; 

9. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння Товариства; 

10. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння 

Товариства, встановлення розмiру їх винагороди; 

11. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або членiв Правлiння Товариства вiд 

здiйснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

голови Правлiння Товариства; 

12. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; 

13. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 

14. Обрання (призначення) Голови та секретаря Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства; 

15. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного у Статутi Товариства; 

16. Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства та мають право на участь у Загальних зборах 



Акцiонерiв Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства; 

17. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та 

припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх 

пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв 

юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх 

пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiє Товариство; 

18. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства законом, в разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

19. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом; 

20. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

21. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

22. Прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або 

депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

23. Надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 

24. Прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора 

(створення служби внутрiшнього аудиту); 

25. Утворення комiтетiв Наглядової ради Товариства та затвердження перелiку питань, якi 

передаються їм для вивчення та пiдготовки; 

26. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 

27. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку 

Товариства; 

28. Затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 

29. Надання згоди на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, 

угод, попереднiх договорiв): 

- щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування Товариством нерухомого 

майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, - 

незалежно вiд цiни (вартостi) правочину; 

- згiдно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем, - незалежно вiд цiни (вартостi) 

правочину; 

- застави чи iпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (iпотекодавцем) чи майновим 

поручителем, - незалежно вiд цiни (вартостi) правочину; 

- позики (кредиту), - незалежно вiд цiни (вартостi) правочину; 

- якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод (договорiв), 

вiдповiдно до яких дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне 

управлiння Товариством може здiйснюватися iншою особою; 

- про партнерство, спiльну дiяльнiсть, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за 

якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) 

фiзичною особою; 

- цiна (вартiсть) яких за вiдповiдним правочином дорiвнює або перевищує 1 000 000 (один 

мiльйон) гривень на момент укладення такого правочину. 

30. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi 

Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, 



Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi 

вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, 

здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 

31. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному 

капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства визначати уповноважену особу, котра 

прийматиме, на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi Голови Наглядової ради 

Товариства, участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах 

управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi 

розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про 

затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких 

юридичних осiб; 

32. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв; 

33. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що 

проводяться Ревiзором Товариства, аудитором Товариства, державними контролюючими 

органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 

34. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради 

Товариства згiдно iз законом або Статутом Товариства. 

35. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; 

36. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, 

керiвникiв та працiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової 

дiяльностi. 

37. Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням Товариства чи Головою 

Правлiння Товариства, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм 

чинного законодавства України чи даного Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або 

суперечить метi дiяльностi Товариства. 

38. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою 

радою Товариства своїх завдань. 

 

2. До  Повноважень  членiв Правлiння належить: 

 

1 Прийняття рiшень з усiх питань дiяльностi Товариства за виключенням тих, що вiдносяться до 

компетенцiї Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства. 

2. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi 

питання. 

3. Затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення 

органiзацiйної структури Товариства. 

4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, 

фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою Товариства принципiв 

органiзацiйно-управлiнської структури Товариства. 

5. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного 

договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами 

колективного договору. 

6. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя 

документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та 

фiзичними особами. 

7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв, затвердження їхнiх рiчних 

планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 

8. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, 

переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв 



фiлiй чи представництв Товариства. 

9. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм 

положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої даним 

Статутом та положеннями про фiлiї та представництва. 

10. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i 

вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, даним Статутом чи внутрiшнiми 

документами Товариства. 

 

3. До  Повноважень Ревiзора належить: 

 

1. Отримання вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного 

виконання покладених на нього функцiй; 

2. Отримання уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора Товариства, пiд час проведення перевiрок; 

3. Iнiцiювання проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою 

вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або 

виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 

4. Внесення пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 

недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 

5. Залучення  для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, 

експертiв, аудиторiв. 

6. Пiдготовка запитiв  на iм`я Голови Наглядової ради Товариства з  метою отримання 

iнформацiї, документацiї, усних та письмових пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв 

Товариства , який повинен мiстити  пiдстави для отримання iнформацiї та/або пояснень з описом  

необхiдної iнформацiї та/або пояснень. 

7. Проведення планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства. 

8.  Складання висновкiв за пiдсумкiв  перевiрок та надавати їх Загальним зборам Акцiонерiв 

Товариства, та/або Наглядовiй радi Товариства, та/або Правлiнню Товариства, та/або iнiцiатору 

проведення перевiрки. 

9.  Iнформування Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства про факти шахрайства 

та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок. 

10.  Здiйснення контролю за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та 

виконанням пропозицiй Ревiзора Товариства по їх усуненню. 

11. У разi необхiдностi - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв 

Товариства  при  виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, 

вчинених посадовими особами Товариства. 

12. Ревiзор Товариства несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть 

викладених у своїх висновках вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання 

покладених на нього обов'язкiв. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Iнформацiї незалежного аудитора  ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" (дод за ЄДРПОУ: 33913531)  

щодо Звiту про корпоративне управлiння :  

 

Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння . 

Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлений Товариством вiдповiдно до вимог статтi 40-1 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV.   

Звiт про корпоративне управлiння, який ми отримали до дати цього звiту аудитора, але не є 

фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 



Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю, зазначеною у Звiтi про корпоративне управлiння та нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї у Звiтi про корпоративне 

управлiння, ми доходимо висновку, що iснує будь яка невiдповiднiсть, або суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

У вiдповiдностi до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нами був 

перевiрений Звiт про корпоративне управлiння ПрАТ "СК "АЗIНКО" за 2018 рiк. На основi 

виконаних нами процедур та отриманих доказiв, нiщо не привернуло нашої уваги, що змусило б  

нас вважати, що iнша iнформацiя зазначена в пунктах 5-9, частини 3 статтi 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" мiстить будь яку невiдповiднiсть чи суттєве викривлення. 

Також, нами була перевiрена достовiрнiсть iнформацiї, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 

статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не 

висловлюємо нашу думку. 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ЗВIТ про корпоративне управлiння за 2018 рiк  Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя АЗIНКО" (надалi за текстом - Товариство)  

 

 

1. Мета провадження дiяльностi Товариства:  

Вiдповiдно до п. 3.1. Статуту Товариства, затвердженого Протоколом Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства № 31 вiд 28.04.2017 року, основною метою дiяльностi Товариства є 

здiйснення господарської дiяльностi, спрямованої на одержання прибутку для наступного його 

розподiлу мiж Акцiонерами Товариства. 

Вiдповiдно до п. 3.2. Статуту Товариства, предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є 

страхування, перестрахування i спiвстрахування за всiма його видами для українських та 

iноземних юридичних осiб, громадян України, iноземних громадян та осiб без громадянства, а 

також фiнансова дiяльнiсть у межах, визначених законодавством України, надання послуг iз 

забезпечення страхового захисту особистих, майнових та iнших iнтересiв пiдприємств, установ, 

органiзацiй, банкiв та окремих громадян.  

 

2.Iнформацiя про дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння, 

вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом звiтного року . 

На пiдставi Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 24 вiд 01.04.2011 року, 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства був затверджений Кодекс корпоративного 

управлiння Товариства. Протягом звiтного року дотримувалися принципи, закладенi в Кодексi 

корпоративного управлiння Товариства. Фактiв вiдхилення вiд вказаних принципiв протягом 

звiтного року виявлено не було. Протягом звiтного року  усi положення кодексу корпоративного 

управлiння застосовувалися в повному обсязi. 

 

3. Iнформацiя про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за 

Товариством), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за 

звiтний рiк. 

Юридичнi особи , власники iстотної участi, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй 



емiтента :  

- код ЄДРПОУ 21949346;  ТОВ "Азовллойд", мiсцезнаходження: 04071 м. Київ, Подiльський 

район, провулок Хорива, буд. 4, кв.2; 

- код ЄДРПОУ 30575383; ТОВ "ОАЗIС ШIППIНГ IНТЕРНЕШЕНАЛ", мiсцезнаходження: 

01034, Україна, м. Київ, Шевченкiвський  район, вул. Пушкiнська, буд. 9, кв.38. 

 

Фiзичнi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою : 

- Никитюк Олександр Леонтiйович ; 

- Нiкiтюк Євген Олександрович ; 

- Бандура Тамара Львiвна ; 

- Бандура Ганна Анатолiївна . 

Зазначенi особи вiдповiдають встановленим законодавством вимогам.  

 

4. Iнформацiя про склад наглядової ради Товариства та його змiну за звiтний рiк, у тому числi 

утворенi нею комiтети. 

Вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 31 вiд 28.04.2017 року, до 

складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки були обранi: 

1. Нiкiтюк Євген Олександрович (Голова Наглядової ради Товариства); 

2. Фiлатов Iгор Євгенович; 

3. Бандура Тамара Львiвна. 

Всi члени Наглядової ради Товариства вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. У 

звiтному роцi склад Наглядової ради Товариства не змiнювався. Наглядовою радою Товариства 

не приймалось рiшення щодо утворення нею комiтетiв.  

 

 

5. Iнформацiя про склад виконавчого органу Товариства та його змiну за звiтний рiк. 

Вiдповiдно до Протоколу Наглядової Ради Товариства № 51 вiд 03.04.2017 року, до складу 

Правлiння Товариства (виконавчий орган Товариства) строком на 3 роки були обранi: 

1. Никитюк Олександр Леонтiйович (Голова Правлiння); 

2. Хромова Ольга Iванiвна; 

3. Чiгарьов Дмитро Валерiйович; 

4. Тюлькiна Любов Володимирiвна; 

5. Бараниченко Наталiя Якiвна. 

За звiтний рiк склад Правлiння Товариства не змiнювався.   

 

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрiшнiх 

правил, що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових послуг. 

Протягом звiтного року не було встановлено фактiв порушення членами Наглядової ради та 

Правлiння Товариства будь-яких внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди 

Товариству або споживачам фiнансових послуг. Пiд час перебування у складi виконавчого 

органу або Наглядової ради Товариства зазначених у звiтi осiб, факти невиконання фiнансових 

зобов'язань, неплатоспроможностi Товариства та факти застосування санкцiй з боку 

Нацкомфiнпослуг до Товариства не встановленi. Санкцiї з боку Нацкомфiнпослуг особисто до 

членiв Наглядової ради та Правлiння Товариства не застосовувались. 

 

7. Заходи впливу, застосованi протягом звiтного року органами державної влади до Товариства, 

в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу. 

За звiтний рiк до Товариства, в тому числi до членiв його Наглядової ради та Правлiння не було 

застосовано будь-яких заходiв впливу з боку органiв державної влади. 

 

8. Розмiр винагороди за звiтний рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу Товариства.    



За звiтний рiк члени Наглядової ради та Правлiння Товариства не отримували будь-якої 

винагороди 

 

9. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного року. 

У своїй поточнiй дiяльностi Товариство протягом звiтного року наражалася на зовнiшнi та 

внутрiшнi ризики. До основних ризикiв, якi вплинули на дiяльнiсть Товариства протягом 

звiтного року, можна вiднести наступнi: 

- ненадiйнiсть та нестабiльнiсть банкiвського сектору; 

- визнання неплатоспроможними банкiв-партнерiв, введення тимчасової адмiнiстрацiї та /або 

вiдкликання їх лiцензiй;  

- падiння нацiональної валюти по вiдношенню до iноземних валют; 

- ненадiйнiсть та неплатоспроможнiсть iнших страхових компанiй-партнерiв з перестрахування 

(ненадiйнiсть перестрахового захисту). 

 

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

характеристики   . 

Загальну стратегiю управлiння ризиками визначає Наглядова рада Товариства, а загальне 

управлiння ризиками здiйснює Голова Правлiння Товариства. Крiм того, в Товариствi 

призначено працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв. Завдання та функцiї, покладенi на 

працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв: 

-  виявлення, визначення, оцiнку ризикiв; 

- збiр необхiдної iнформацiї для здiйснення оцiнки ризикiв та забезпечення безперервного 

контролю за ризиками; 

- розробку та актуалiзацiю модулiв ризикiв; 

- контроль за порушенням допустимих меж ризикiв; 

- проведення стрес-тестування; 

-надання рекомендацiй Правлiнню страховика щодо врегулювання ризикiв; 

- надання звiтiв Правлiнню щодо проведеної роботи, а також щодо розмiру капiталу, 

необхiдного для покриття неочiкуваних збиткiв i збиткiв, пов'язаних iз ризиками; 

-надання пропозицiй щодо заходiв покращення ефективностi системи управлiння ризиками. 

Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв пiдпорядковується безпосередньо Головi 

Правлiння Товариства. Вiн є незалежним структурно та фiнансово вiд пiдроздiлiв  та посадових 

осiб, що безпосередньо пов'язанi з прийомом або контролем ризикiв. 

При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 

- андеррайтинговий ризик (ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний 

ризик, ризик страхування здоров'я), 

- ринковий ризик (ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик 

спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї), 

- ризик дефолту контрагента, 

- операцiйний ризик, 

- ризик учасника фiнансової групи. 

Стратегiю керiвництва щодо зменшення вразливостi Товариства до ризикiв викладено в 

Стратегiї управлiння ризиками, яка розроблена вiдповiдно до законодавчих вимог та 

затверджена Протоколом Наглядової Ради Товариства № 32/1 вiд 01.07.2014 року. Протягом 

2018 року Наглядовою Радою, Правлiнням та Вiдповiдальним працiвником Товариства 

щоквартально проводились наради з управлiння ризиками. На цих нарадах заслуховувались 

звiти, приймались поради та рекомендацiї вiд усiх учасникiв наради щодо вдосконалення та 

функцiонування системи управлiння ризиками. 

 

11. Результати функцiонування протягом звiтного року системи внутрiшнього аудиту 

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



звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

 

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" , та п.п. 11.3.6.2 та 11.3.6.3 Статуту 

Товариства - Наглядова рада Товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в 

товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).  

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства № 4 вiд 04.06.2012 року, у 

Товариствi була запроваджена посада внутрiшнього аудитора та призначена на цю посаду 

посадова особа, яка надiлена повноваженнями щодо проведення внутрiшнього аудиту. 

Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради Товариства № 32/2 вiд 29.08.2014 року на посаду 

внутрiшнього аудитора була призначена Анищенко Олена Олександрiвна.  

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства протягом звiтного року 

здiйснювався Ревiзором Товариства згiдно з п.11.5.1.1. Статуту Товариства.  

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих 

помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї 

та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та 

включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.  

Концептуальна основа фiнансової звiтностi Товариства, використана для пiдготовки фiнансових 

звiтiв визначається Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Внутрiшня облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського 

облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам, зазначеним в 

ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".  

Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку, згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.   

 

12. Факти вiдчуження протягом звiтного року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

статутi Товариства розмiр.   

Протягом звiтного року не було встановлено фактiв вiдчуження активiв Товариства в обсязi, що 

перевищує встановлений у Статутi Товариства розмiр 

 

13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом звiтного року в обсязi, що 

перевищує встановлений у статутi Товариства розмiр. 

Протягом звiтного року купiвля-продаж активiв в обсязi, що перевищує встновлений у Статутi 

Товариства не здiйснювалась. 

 

14. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 

чи iншого об'єднання, проведенi протягом звiтного року. 

Згiдно МСФЗ 24, до пов'язаних сторiн Компанiї належать: юридичнi особи, якi мають 

можливiсть одноосiбно контролювати дiяльнiсть Компанiї або суттєво впливати на прийняття 

нею фiнансових та оперативних рiшень, а так само тi, щодо яких Компанiя має такi можливостi - 

це фiзичнi особи, або члени сiм'ї фiзичної особи, якi здiйснюють одноосiбно контроль за 

дiяльнiстю Компанiї, а також посадовi особи, якi мають повноваження на планування, 

керiвництво та контроль за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Компанiї i члени родин вище 

зазначених осiб. Перелiк пов'язаних сторiн визначається Компанiєю, враховуючи сутнiсть 

вiдносин, а не лише юридичну форму.   

У рамках поточної дiяльностi у 2018 роцi Товариство мало наступнi операцiї з пов'язаними 

особами: 

1) Акцiонер: ТОВ "Азовллойд" (код ЄДРПОУ - 21949346), частка у Статутному капiталi 59,444 

%. 

Країна: Україна 



Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. 

Вид операцiї: Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, 

провулок    Хорива, б. 4, кв. 2 згiдно Договору оренди б/н вiд 16.05.2014р 

Сума - 1,00 тис. грн. ; питома вага 0,9% 

2) Акцiонер: ТОВ "Укллойд" (код ЄДРПОУ - 31030564), частка у Статутному капiталi 5,05% 

Країна: Україна 

Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. 

Вид операцiї: Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, 

провулок    Хорива, б. 4, кв. 2 згiдно Договору оренди б/н вiд  01.01.2016 р. 

Сума - 1,00 тис. грн. ; питома вага 0,9%. 

3) Акцiонер: ТОВ "Азовллойд" (код ЄДРПОУ - 21949346), частка у Статутному капiталi 

59,444%. Країна: Україна 

Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

Вид операцiї: Отримання в оренду нежитлового примiщення (99,3 кв.м) за адресою: 

м.Марiуполь, вул. Лунiна, 18; оф.1,3  згiдно Договору оренди №1/А-1 вiд 29.04.2014р. 

Сума - 107,00 тис. грн. ; питома вага 98,2 %. 

   4) . Компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (пов'язаним особам) за 2018 рiк: 

Витрати на оплату працi -  243  тис. грн 

Єдиний соцiальний внесок -  53 тис. грн 

 

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

ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Аудиторський висновок за результатами аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства, який 

подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi  рiчної 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,  складено  вiдповiдно до Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII, iнших 

законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду, iншого надання  впевненостi та супутнiх послуг  (надалi - МСА) 

Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (видання 2016-2017 року), прийнятих в якостi Нацiональних 

стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 361 вiд 08 червня 2018 року, з 

використанням професiйного судження та професiйного скептицизму протягом всього завдання 

з аудиту.   

 

16. Iнформацiя про обраного зовнiшнього аудитора. 

Код ЄДРПОУ - 33913531 

 Найменування - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" - 

Свiдоцтво, видане вiдповiдно рiшення Аудиторської палати України  №198/2 вiд 29.01.2009 

року, номер реєстрацiї № 4252 у Реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 

iнтерес. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0456, видане рiшенням АПУ 

вiд 27.03.2014 року № 291/4, дiйсне до 31.12.2019 року. 

 Мiсцезнаходження - 03040, м. Київ, проспект  Голосiївський,буд.70. 

 

17. Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

 

А) Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 10 рокiв. 

Б) кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги Товариству - ТОВ 

"ДОНКОНСАЛТАУДИТ" ще не надавало  аудиторськi послуги Товариству.  

В) перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися Товариству протягом звiтного року: 

Протягом звiтного року iншi аудиторськi послуги Товариству не надавалися. 

Г) випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 



аудитора: Випадкiв конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора не було виявлено. 

Д) ротацiя аудиторiв у Товариствi протягом останнiх п'яти рокiв:  

Аудиторськi послуги з пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi  надавалися  :  

 -     за  2012 р. - ТОВ "Донаудитконсалт"  ( у 2013р.) ; 

- за  2013р. - ТОВ  "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ" (у 2014р.) ,  

- за  2014р. - ТОВ  "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ" (у 2015р.) ,  

- за  2015р. - ТОВ  "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ" ( у 2016р.), 

- за  2016 р. - ТОВ  "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ" (у 2017р.), 

- за  2017 р. - ТОВ  "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ" (у 2018р.) 

- за  2018р.-    ТОВ  "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" (у 2019р.) 

 

Є) стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом звiтного року, 

та факти подання недостовiрної звiтностi Товариством, що пiдтверджена аудиторським 

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

:  

Протягом звiтного року стягнення з боку Аудиторської палати України до ТОВ  

"АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ" (яке  у 2018р. надавало  аудиторськi 

послуги з пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2017р)    та до ТОВ 

"ДОНКОНСАЛТАУДИТ" (яке  у 2019р. надавало аудиторськi послуги з пiдтвердження рiчної 

фiнансової звiтностi за 2018 р.)   -   не застосовувалися, фактiв подання недостовiрної звiтностi 

Товариством, що пiдтверджена аудиторським висновком, органами, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, виявлено не було. 

 

18. Iнфомацiя про захист Товариством прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

 

А) наявнiсть механiзму розгляду скарг :  

Захист прав споживачiв в Товариствi забезпечується: 

- шляхом проведення систематичного контролю за якiстю надання послуг клiєнтам Товариства; 

- шляхом надання клiєнтам повної та достовiрної iнформацiї стосовно страхових послуг, якi 

надає Товариство, як в офiсах Товариства, так й через свiй веб-сайт; 

- шляхом забезпечення клiєнтов Товариства номерами телефонiв Товариства, за якими вони 

можуть отримати будь-яку iнформацiю чи допомогу стосовно придбаних страхових продуктiв; 

- шляхом забезпечення прозоростi та вiдкритостi в своєї дiяльностi на страховому ринку задля 

надання споживачевi свободи вибору тiєї компанiї та тих страхових программ та послуг, якi 

найкраще вiдповiдають потребам споживачiв. 

В товариствi розроблено механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг. У разi 

надходження скарги :  

1. Голова правлiння Товариства розглядає отриману скаргу.  

2. За результатами первинного розгляду скарги Голова правлiння Товариства дає розпорядження 

керiвникам пiдроздiлiв Товариства, якi мають вiдношення до предмету скарги та начальнику 

юридичного вiддiлу Товариства щодо проведення внутрiшнього розслiдування з приводу 

предмету скарги, та встановлює термiн для пiдготовки звiту про результати вказаного 

розслiдування. 

3. Пiдготовленi матерiали подаються на розгляд Правлiння Товариства. 

4. Правлiння Товариства розглядає результати внутрiшньго розслiдування, приймає рiшення 

стосовно задоволення або вiдмови у задоволеннi скарги, визначає винних працiвникiв 

Товариства та спосiб усунення причин, якi призвели до подання скарги. 

5. На пiдставi прийнятого Правлiнням Товариства рiшення керiвник юридичного вiддiлу 

Товариства (за пiдписом Голови правлiння) готує вiдповiдь заявнику скарги - споживачу 

фiнансових послуг. 



 

Б) прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника Товариства, уповноваженого розглядати скарги:   У 

разi надходження - скарги, її розглядає Голова правлiння Товариства - Никитюк Олександр 

Леонтiйович.  

 

В) стан розгляду Товариством протягом звiтного року скарг стосовно надання фiнансових 

послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг): Протягом 

звiтного року на адресу Товариства не надходило жодної скарги стосовно надання фiнансових 

послуг Товариством 

 

Г) наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Товариством та результати їх 

розгляду: Протягом звiтного року судами України не розглядалось жодного позову до 

Товариства стосовно надання нею фiнансових послуг.  

 

19. Iнформацiя про корпоративне управлiння у Товариствi, 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: 

Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає 

вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", 

"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". Принципи 

корпоративного управлiння визначенi Кодексом корпоративного управлiння Товариства, 

статутом Товариства. Корпоративне управлiння здiйснюється органами Товариства: Загальними 

зборами акцiонерiв, Наглядовою радою, Правлiнням Товариства. Звiт про корпоративне 

управлiння є складовою рiчного звiту страховика, який надається до Нацкомфiнпослуг та 

рiчного звiту емiтента, який щорiчно надається до НКЦПФР вiдповiдно до вимог Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого НКЦПФР № 2826 вiд 

03.12.2013 року. Оприлюднення фiнансової звiтностi i аудиторського висновку Товариства 

здiйснюються вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

 

 

 

 



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 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

<АЗОВЛЛОЙД> 

21949346 04071, Україна, 

Подiльський р-н, 

мiсто Київ, провулок 

Хорива, буд. 4 

475 552 59,444 475 552 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <ОАЗIС 

ШIППIНГ IНТЕРНЕШЕНАЛ> 

30575383 01034, Україна, 

Шевченкiвський р-н, 

мiсто Київ, вул. 

Пушкiнська, буд. 9 

181 872 22,734 181 872 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <УКЛЛОЙД> 

31030564 04071, Україна, 

Подiльський р-н, м. 

Київ, провулок 

Хорива, буд. 4 

40 400 5,05 40 400 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 

НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНТIЙОВИЧ 63 118 7,88975 63 118 0 

Усього 760 942 95,11775 760 942 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 

простi iменнi 800 000 15,00 Згiдно роздiлу 6 Статуту Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя АЗIНКО"  акцiонери 

мають наступнi права та обов'язки : 

6.1. Особи, якi набули право власностi на акцiї 

Товариства, набувають статусу акцiонерiв Товариства. 

Акцiонерами Товариства визнаються юридичнi та (або) 

фiзичнi особи, якi набули право власностi на акцiї 

Товариства при його створеннi, при додатковому 

випуску акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв.  

6.2.   Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

Акцiонеру надається однакову сукупнiсть прав, 

включаючи право:  

6.2.1. Брати участь в управлiннi Товариством в обсягах 

i формах, передбачених цим Статутом. 

6.2.2. Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та 

отримувати його частину (дивiденди). 

6.2.3. Одержувати iнформацiю про господарську 

дiяльнiсть Товариства. На вимогу Акцiонера 

Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення 

рiчнi баланси, звiти Товариства про його дiяльнiсть, 

протоколи загальних зборiв Акцiонерiв Товариства. 

6.2.4. Вносити свої пропозицiї щодо питань, включених 

до порядку денного Загальних зборах Акцiонерiв 

Товариства за умови, що воно було ним внесено не 

пiзнiше нiж за 20 днiв до дати проведення загальних 

зборiв Акцiонерiв Товариства. 

6.2.5. У разi додаткової емiсiї акцiй Товариства, 

користуватися переважним правом на придбання 

додатково розмiщуваних акцiй Товариства в кiлькостi, 

пропорцiйнiй частцi належних Акцiонеру простих 

акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 

6.2.6. Продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi 

йому акцiї з урахуванням порядку, передбаченого 

законодавством України та даним Статутом.  

Акцiонер, який має намiр продати свої акцiї третiй 

особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту 

Акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз 

Публiчної пропозицiї та/або допуску до 

торгiв на фондовiй бiржi , в тому числi  

в частинi включення до бiржового 

реєстру - не надходило 



зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. 

Повiдомлення Акцiонерiв Товариства здiйснюється 

через Товариство. Пiсля отримання письмового 

повiдомлення вiд Акцiонера, який має намiр продати 

свої акцiї третiй особi, Товариство протягом двох 

робочих днiв направляє копiї повiдомлення всiм iншим 

Акцiонерам Товариства. Повiдомлення Акцiонерiв 

Товариства здiйснюється за рахунок Акцiонера, який 

має намiр продати свої акцiї. 

Якщо Акцiонери Товариства не скористаються 

переважним правом на придбання всiх акцiй, що 

пропонуються для продажу, протягом встановленого 

даним Статутом строку, Товариство має переважне 

право на придбання акцiй, що пропонуються його 

Акцiонерами.  

Переважне право Товариства на придбання акцiй, що 

продаються Акцiонерами Товариства, може бути 

реалiзовано протягом 10 днiв пiсля закiнчення строку 

дiї переважного права на придбання цих акцiй 

Акцiонерами Товариства. 

Якщо Акцiонери Товариства та Товариство не 

скористаються переважним правом на придбання всiх 

акцiй, що пропонуються для продажу, протягом 

встановленого даним Статутом строку, акцiї можуть 

бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що 

повiдомленi Товариству та його Акцiонерам. 

6.2.7. Отримати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину 

його майна або частку вартостi майна Товариства, 

пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi 

Товариства.  

6.2.8. Вимагати скликання позачергових Загальних 

зборiв Акцiонерiв Товариства, у випадку якщо на день 

подання такої вимоги Акцiонер (Акцiонери) сукупно є 

власником (власниками) 10 i бiльше вiдсоткiв простих 

акцiй Товариства. 

6.2.9. Користуватися переважним правом на придбання 

акцiй, що продаються iншими Акцiонерами 

Товариства, за цiною та на умовах запропонованих 

Акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 

що належать Акцiонеру Товариства. Переважне право 

Акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими 

Акцiонерами Товариства, дiє протягом двох мiсяцiв з 

дня отримання Товариством повiдомлення Акцiонера 

про намiр продати акцiї. 



Зазначене переважне право Акцiонерiв Товариства не 

поширюється на випадки переходу права власностi на 

цiннi папери Товариства в результатi їх спадкування чи 

правонаступництва. 

6.2.10. Користуватися переважним правом придбавати 

розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно 

частцi належних йому простих акцiй у загальнiй 

кiлькостi простих акцiй Товариства. 

6.2.11. Користуватися iншими права, передбаченими 

даним Статутом та чинним законодавством України. 

6.3. Одна проста акцiя Товариства надає Акцiонеру 

один голос для вирiшення кожного питання на 

Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства, крiм випадкiв 

проведення кумулятивного голосування. 

6.4. У випадку прийняття рiшення Товариством 

рiшення про розмiщення привiлейованих акцiй - 

кожною привiлейованою акцiєю одного класу її 

власнику - Акцiонеру надається однакова сукупнiсть 

прав.  

6.5. Акцiонери - власники привiлейованих акцiй мають 

право голосу на Загальних зборах Акцiонерiв 

Товариства тiльки у таких випадках: 

6.5.1. Припинення Товариства, що передбачає 

конвертацiю привiлейованих акцiй одного класу у 

привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi 

цiннi папери. 

6.5.2. Внесення змiн до статуту Товариства, що 

передбачають обмеження прав Акцiонерiв - власникiв 

привiлейованих акцiй. 

6.5.3. Внесення змiн до статуту Товариства, що 

передбачають розмiщення нового класу 

привiлейованих акцiй, власники яких матимуть 

перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи 

виплат у разi лiквiдацiї Товариства, або збiльшення 

обсягу прав Акцiонерiв - власникiв розмiщених класiв 

привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо 

черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi 

лiквiдацiї Товариства.  

6.6. Рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства, 

що приймається за участю Акцiонерiв - власникiв 

привiлейованих акцiй, якi мають право голосу, 

вважається прийнятим у разi, якщо за нього вiддано 

бiльш як три чвертi голосiв акцiонерiв - власникiв 

привiлейованих акцiй, якi брали участь у голосуваннi з 



цього питання.  

Пiд час голосування Акцiонерiв - власникiв кiлькох 

класiв привiлейованих акцiй голоси за такими акцiями 

пiдраховуються разом. 

6.7. Кожний Акцiонер - власник привiлейованих акцiй 

має право: 

6.7.1. Здiйснювати вiдчуження акцiй у порядку, 

передбаченому законодавством України. 

6.7.2. Брати участь у Загальних зборах Акцiонерiв 

Товариства з правом голосу при вирiшеннi питань, 

передбачених пунктом 6.5. даного Статуту. 

Одна привiлейована акцiя Товариства надає Акцiонеру 

один голос для вирiшення кожного питання на 

Загальних зборах Акцiонерiв Товариства.  

6.7.3. Отримати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину 

його майна або частку вартостi майна Товариства, з 

урахуванням порядку черговостi задоволення вимог 

кредиторiв та акцiонерiв Товариства, передбаченого 

законодавством України та даним Статутом. 

6.7.4. Одержувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, в обсязi та в порядку, визначених 

законодавством України та даним Статутом.  

6.7.5. Конвертувати привiлейованi акцiї у простi акцiї 

Товариства на умовах i в порядку, передбачених 

Законом України "Про акцiонернi товариства", 

рiшенням про розмiщення додаткових простих акцiй, у 

якi конвертуються привiлейованi акцiї, та 

положеннями договору iз акцiонером - власником 

привiлейованих акцiй.  

6.8. Переважне право Акцiонерiв Товариства при 

додатковiй емiсiї акцiй. 

6.8.1. Переважним правом Акцiонерiв Товариства 

визнається: 

6.8.1.1.  право Акцiонера - власника простих акцiй 

придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї 

пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй; 

6.8.1.2. право Акцiонера - власника привiлейованих 

акцiй придбавати розмiщуванi Товариством 

привiлейованi акцiї цього або iншого класу, якщо акцiї 

такого класу надають їх власникам перевагу щодо 

черговостi отримання дивiдендiв чи виплат у разi 

лiквiдацiї Банку, пропорцiйно частцi належних 

акцiонеру привiлейованих акцiй певного класу у 



загальнiй кiлькостi привiлейованих акцiй цього класу. 

6.8.2. Переважне право надається Акцiонеру - власнику 

простих акцiй у процесi приватного розмiщення 

обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. 

Не пiзнiше нiж за 30 (тридцять) днiв до початку 

розмiщення акцiй з наданням Акцiонерам переважного 

права Товариство письмово повiдомляє кожного 

Акцiонера, який має таке право, про можливiсть його 

реалiзацiї та публiкує повiдомлення про це в 

офiцiйному друкованому органi. 

Повiдомлення має мiстити данi про загальну кiлькiсть 

розмiщуваних Товариством акцiй, цiну розмiщення, 

правила визначення кiлькостi цiнних паперiв, на 

придбання яких Акцiонер має переважне право, строк i 

порядок реалiзацiї зазначеного права. У разi 

розмiщення привiлейованих акцiй повiдомлення має 

мiстити iнформацiю про права, якi надаються 

власникам зазначених цiнних паперiв.  

6.8.3. Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє 

переважне право, подає Товариству в установлений 

строк письмову заяву про придбання акцiй та 

перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, яка 

дорiвнює вартостi цiнних паперiв, що ним 

придбаваються. У заявi Акцiонера повинно бути 

зазначено його прiзвище, iм'я та по батьковi 

(найменування), мiсце проживання 

(мiсцезнаходження), кiлькiсть цiнних паперiв, що ним 

придбаваються. Заява та перерахованi кошти 

приймаються Товариством не пiзнiше дня, що передує 

дню початку розмiщення цiнних паперiв. Товариство 

видає Акцiонеру письмове зобов'язання про продаж 

вiдповiдної кiлькостi цiнних паперiв.  

6.9. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

6.9.1. Дотримуватися положень Статуту Товариства та 

iнших внутрiшнiх документiв Товариства. 

6.9.2. Виконувати рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв 

Товариства тi iнших органiв Товариства.  

6.9.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, 

у тому числi пов'язанi з майновою участю. 

6.9.4. Оплачувати акцiї Товариства у розмiрi, в порядку 

та засобами, передбаченим даним Статутом. 

6.9.5. Надавати допомогу Товариству в здiйсненнi його 

дiяльностi вiдповiдно до предмету дiяльностi, 

передбаченому даним Статутом. 



6.9.6. Не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

6.10. Акцiонери можуть мати також iншi обов'язки, 

передбаченi даним Статутом та чинним 

законодавством України. 

6.11. Усi Акцiонери повиннi бути занесенi до єдиного 

реєстру Акцiонерiв Товариства вiдповiдно до чинного 

законодавства України. 

 

Примітки: 

Згiдно роздiлу 7 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО"  : 

7.1. Статутний капiтал Товариства утворюється з вартостi вкладiв Акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними акцiй.  

7.2. Статутний капiтал Товариства становить 12 000 000, 00 гривень i подiляється на 800 000 штук простих iменних акцiй номiнальної вартостi 15, 00 гривень кожна. Форма 

iснування акцiй - бездокументарна.  

 





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 

28.12.1998 662/1/98 ДКЦПФР UA0500061009 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

1 000 402 402 000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

10.12.1999 619/1/99 ДКЦПФР UA0500061009 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

1 000 1 069 1 069 000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

01.08.2000 393/1/00 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

10 106 900 1 069 000 100 

Опис 

Мета випуску - зменьшення номiнальної вартостi акцiй без змiни розмiру статутного фонду товариства; спосiб розмiщення - закрите; торгiвля 

цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з 

бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було. 

20.04.2001 172/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

10 180 000 1 800 000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

23.10.2001 526/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

10 440 000 4 400 000 100 

Опис Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi ; 



спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

22.11.2002 557/1/02 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

10 550 000 5 500 000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було;  факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

01.09.2004 520/1/04 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

10 610 000 6 100 000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

11.05.2005 212/1/05 ДКЦПФР UA0500191004 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

10 720 000 7 200 000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного фонду товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було 

17.07.2007 311/1/07 ДКЦПФР UA4000016356 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

15 720 000 10 800 000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного капiталу товариства шляхом збiльшення номiнальної вартостi iснуючої кiлькостi акцiй ; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

20.06.2008 244/1/08 ДКЦПФР UA4000016356 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

15 800 000 12 000 000 100 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення розмiру статутного капiталу товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi; 

спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

21.05.2010 221/1/10 ДКЦПФР UA4000067938 Акція проста Бездокумент 15 800 000 12 000 000 100 



бездокумента

рна іменна 

арні іменні 

Опис 

Мета емiсiї - переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, - в бездокументарну форму iснування 

(дематерiалiзацiя); спосiб розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту 

включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

емiтента на фондових бiржах - не було. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Никитюк Олександр Леонтiйович 63 118 7,88975 63 118 0 

Нiкiтюк Євген Олександрович 6 730 0,84125 6 730 0 

Усього 69 848 8,731 69 848 0 

 

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 

21.05.2010 221/1/10 UA4000067938 800 000 12 000 000 800 000 0 0 

Опис: 

Мета емiсiї - переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi, - в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя); спосiб 

розмiщення - закрите; торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалась; факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з 

бiржового реєстру фондової бiржi - не було; факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - не було.  

Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - немає. 

Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - немає. 

 



 

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: 2 259 8 735 407 407 2 666 9 142 

  будівлі та споруди 1 040 5 239 407 407 1 447 5 646 

  машини та обладнання 360 332 0 0 360 332 

  транспортні засоби 698 3 014 0 0 698 3 014 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 161 150 0 0 161 150 

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 2 259 8 735 407 407 2 666 9 142 

Опис 

    Облiк основних засобiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ ( IAS) 16 

<Основнi засоби>, який є мiжнародним стандартом , що регулює 

порядок облiку основних засобiв. Товариство скористалося правом, 

наданим параграфом 9 МСФЗ ( IAS) 16, i встановило одиницею облiку 

основних засобiв об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних 

засобiв вести по об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та матерiально - 

вiдповiдальних осiб. 

 Первiсне визнання об'єктiв основних засобiв здiйснюється за його 

собiвартiстю. Структура первiсної вартостi основних засобiв 

визначається способом придбання об'єкта.  

Об'єкти нерухомостi та транспортнi засоби оцiнюються за 

справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i 

збиткiв вiд знецiнення, визнаних пiсля дати переоцiнки. Переоцiнка 

здiйснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненостi в 

тому, що справедлива вартiсть переоцiненого активу не вiдрiзняється 

iстотно вiд його балансової вартостi. 

Збiльшення вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi iншого 

сукупного доходу i призводить до збiльшення резерву переоцiнки 

активiв, що входить до складу власного капiталу, за винятком тiєї його 

частинi, яка вiдновлює зменшення вартостi цього ж активу, в наслiдок 

подiї  попередньої переоцiнки, яка була вiдображена ранiше в звiтi про 

прибутки i збитки. В цьому випадку збiльшення вартостi активу 

визнається в звiтi про прибутки i збитки. Знецiнення в наслiдок 

переоцiнки визнається в звiтi про прибутки i збитки, за винятком тiєї 

його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку по 

тому ж активу, ранiше визнану у складi резерву переоцiнки. 

Витрати на ремонт основних засобiв капiталiзуються у випадках, якщо 

в результатi збiльшуються або суттєво вдосконалюються вiдповiднi 

активи.  

Визначення основних засобiв такими, а також допущення про термiн 

корисного використання об'єктiв основних засобiв, проводить постiйно 



дiюча iнвентаризацiйна комiсiя на пiдприємствi згiдно Наказу. 

Згiдно МСФЗ (IAS) 16 термiн корисної служби об'єкта основних 

засобiв - це перiод, протягом якого очiкується використання активу, що 

амортизується.  

Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв для цiлей 

бухгалтерського облiку визначається виходячи з таких допустимих 

строкiв корисного використання : 

а ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 103, з них: 

  будiвлi, нежитловi примiщення ( квартири) - 30 рокiв; 

б) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 104 - вiд 2 до 5 рокiв, з 

них: 

   - Машини та обладнання - 5-10 рокiв; 

в) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 105 - вiд 5 до 10 рокiв; 

г ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 106 - вiд 4 рокiв до 5 

рокiв; 

д ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 109 - вiд 12 до 15 

рокiв. 

е) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 117 - в межах строку 

дiї договору операцiйної оренди. Якщо полiтикою компанiї 

передбачено щорiчне продовження договору операцiйної оренди, то 

строк корисного використання встановлюється з урахуванням 

очiкуваного максимального термiну договiрних вiдносин ( 30 рокiв). 

Строки корисного використання переглядаються з моменту введення 

об'єкта основних засобiв в експлуатацiю. 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовувати 

прямолiнiйний метод нарахування  амортизацiї. Амортизацiю 

нараховувати щомiсяця. 

Коли активи продають або лiквiдують, рiзницю мiж чистими 

надходженнями та чистою балансовою сумою активiв визнають як 

прибуток або збиток у складi операцiйного доходу вiдповiдно. 

 

Основнi засоби емiтента на кiнець звiтного перiоду складають:  3370 

тис. грн. -  

первiсна вартiсть - 9142 тис.грн., знос - 5772 тис.грн., сума амортизацiї 

за звiтний рiк склала - 230 тис.грн. 

Використання основних засобiв здiйснюється за їх функцiональним 

призначенням. Ступiнь використання -100%. 

 

 

В звiтному  роцi  збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося 

шляхом  придбання нових основних засобiв за рахунок власних коштiв. 

У 2018 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 39 тис. грн. за 

рахунок придбання комп'ютерної технiки в кiлькостi 8 одиниць. 

Вибуття основних засобiв  у 2018 роцi пов'язане з їх списанням 

внаслiдок неможливостi  подальшої експлуатацiї комп'ютерного 

обладнання  та меблiв у кiлькостi 36 одиниць на суму 78 тис. грн.  

 

Станом на 31 грудня 2018 року професiйним суб'єктом оцiночної 

дiяльностi ПП <Центр експертних послуг> (сертифiкат №424/18, дата 

видачi: 25 травня 2018 року, виданий Фондом державного майна 

України) проведена переоцiнка балансової вартостi об'єктiв 

нерухомостi до рiвня  справедливої (ринкової) вартостi на суму 2161 

тис. грн. (Дооцiнка залишкової вартостi в складi доходу в сумi ранiше 

проведеної уцiнки - 8 тис.грн, дооцiнка залишкової вартостi у складi 

капiталу у дооцiнках -2153 тис.грн). 



У  груднi 2018 року була здiйснена переоцiнка транспортних засобiв на 

загальну суму 202 тис.грн., у тому числi: 

- Toyota Camry -86 тис.грн 

- Chevrolet Lacetti -116 тис.грн. 

Середньоринкова вартiсть легкових транспортних засобiв була 

встановлена вiдповiдно до пункту 267.2 статтi 267 Податкового кодексу 

України за Методикою визначення середньоринкової вартостi легкових 

автомобiлiв, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 

66 вiд 18 лютого 2016 року зi змiнами (на офiцiйному веб-сайтi 

Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України розмiщено 

банер <Розрахунок середньоринкової вартостi транспортних засобiв>). 

 

Балансова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп за роки, що 

закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, представлена 

таким чином: 

                                                                                                                       

Залишкова вартiсть на 

                                                                                            31.12.2018 р.                           

 31.12.2017р. 

 

 

Будинки, споруди, передавальнi пристрої  -              2697 тис. грн.                                                   

577 тис. грн. 

Машини, обладнання                                     -               68 тис. грн.                                                        

46  тис. грн. 

Транспортнi засоби                                        -              343 тис. грн.                                                     

226 тис. грн.               

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)     -                   7 тис. грн.                                                        

9 тис. грн. 

Iншi основнi засоби                                       -                    0 тис. грн.                                                        

1 тис. грн.             

Iншi необоротнi матерiальнi активи            -               255 тис. грн.                                                     

271 тис. грн. 

  Разом                                                            -              3370 тис. грн.                                                  

1130 тис. грн. 

 

У звiтному роцi нiяких обмежень  на використання майна емiтента не 

було. 

 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

37 639 32 952 

Статутний капітал (тис.грн) 12 000 12 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

12 000 12 000 

Опис Вартiсть чистих активiв товариства за попереднiй та звiтний перiоди  визначається 

шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку (ряд.1300), суми його 

зобов'язань, прийнятих до розрахунку (ряд.1595 + ряд.1695). 

  

У попередньому перiодi:  

- сума активiв, прийнятих до розрахунку, :  48516  тис. грн.;  

- сума зобов'язань, прийнятих до розрахунку, :  5903 + 9661 =  15564  тис. грн. ;  

- вiдповiдно, розрахункова вартiсть чистих активiв у попередньому перiодi склала :  48516 



- 15564 = 32952  тис. грн. 

  

У звiтному перiодi: 

 - сума активiв, прийнятих до розрахунку, : 54107 тис. грн.;  

- сума зобов'язань, прийнятих до розрахунку, : 6852 + 9616 =  16468 тис. грн. ;  

-  вiдповiдно, розрахункова вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi склала : 54107 - 

16468 = 37639 тис. грн. 

 

Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно 

Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з 

метою реалiзацiї положень ст.155 ЦК "Статутний капiтал акцiонерного товариства". 

Зокрема у п. З ст.155 ЦК зазначено: "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 стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного 

капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Виходячи з 

вищезазначеного:  

- У попередньому перiодi: Заявлений статутний капiтал складає 12000,0 тис. грн. 

Неоплаченого капiталу на кiнець попереднього перiоду не було. Розрахункова вартiсть 

чистих активiв , яка складає  32952 тис. грн., бiльше суми статутного капiталу на  20952  

тис. грн., що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. 

- У звiтному перiодi: Заявлений статутний капiтал складає 12000,0 тис. грн. Неоплаченого 

капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв , яка 

складає 37639 тис. грн., бiльше суми статутного капiталу на  25639  тис. грн., що 

вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. 

 

 

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 1 178 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 6 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 184 X X 

Опис    -  поле "Дата виникнення" (кредити банку) - не заповнене,  

тому що  Товариство не оформлювало кредитiв  ; 

 

  - поле "Дата погашення" (кредити банку) - не заповнене,  

тому що  Товариство не оформлювало кредитiв  ; 

 

 -   поле "Дата виникнення" (зобов'язання за облiгацiями) - не 

заповнене,  тому що  Товариство не мало зобов'язань за 

облiгацiями;  

 

-  поле "Дата погашення" (зобов'язання за облiгацiями) - не 

заповнене,  тому що  Товариство не мало зобов'язань за 

облiгацiями; 

 

 -  поле "Дата виникнення" (зобов'язання за iпотечними 

цiнними паперами) - не заповнене,  тому що  Товариство не 

мало зобов'язань за iпотечними цiнними паперами; 

 

-  поле "Дата погашення" (зобов'язання за iпотечними цiнними 

паперами) - не заповнене,  тому що  Товариство не мало 

зобов'язань за iпотечними цiнними паперами; 

 

-  поле "Дата виникнення" (зобов'язання за сертифiкатами 

ФОН) - не заповнене,  тому що  Товариство не мало 

зобов'язань за  сертифiкатами ФОН; 

 

-  поле "Дата погашення" (зобов'язання за сертифiкатами 

ФОН) - не заповнене,  тому що  Товариство не мало 

зобов'язань за  сертифiкатами ФОН; 

 

-  поле "Дата виникнення" (зобов'язання за iншими цiнними 

паперами) - не заповнене,  тому що  Товариство не мало 

зобов'язань за  iншими цiнними паперами; 

 

-  поле "Дата погашення" (зобов'язання за iншими цiнними 

паперами) - не заповнене,  тому що  Товариство не мало 

зобов'язань за iншими цiнними паперами. 

 

 

 

Фiнансовi зобов'язання вiдображенi за справедливою вартiстю. 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають кредиторську 

заборгованiсть, яка виникає при  здiйсненнi страхової 

дiяльностi та iншу кредиторську заборгованiсть. Кредиторська 

заборгованiсть групується за строками її непогашення.  



 

У статтi <Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою 

дiяльнiстю> вiдображено:  

 

-  зобов'язання за виплатами страхових вiдшкодувань. 

Зобов'язання  визнаються на дату затвердження страхового 

акту,  який є пiдставою для нарахування в бухгалтерському 

облiку страхового вiдшкодування, та вiдображаються в балансi 

за номiнальною вартiстю.  

 

-  зобов'язання за розрахунками з перестраховиками. 

Зобов'язання визнаються на дату початку дiї договору 

перестрахування та вiдображаються  в облiку вiдповiдно до 

умов договору перестрахування.  

 

-  аванси, отриманi за договорами страхування. 

Попередня оплата - це суми премiї, що отриманi до 

виникнення дебiторської заборгованостi за нарахованими 

страховими премiями. У зв'язку з цим отриманi суми 

попередньої оплати вiдображаються як зобов'язання з прямого 

страхування до початку дiї договору страхування, а також до 

дати сплати премiї (у разi сплати страхової премiї за дiючими 

договорами ранiше, нiж визначено договором).  

 

-  заборгованiсть за агентською винагородою страховим 

агентам. Заборгованiсть за агентською  винагородою  

страховим агентам в бухгалтерському облiку визнається на 

дату пiдписання актiв отриманих агентських послуг. 

Заборгованiсть за агентською винагородою оцiнюється 

вiдповiдно до ставок агентською винагороди за видами 

страхування, якi встановлюються наказом Керiвника, до 

сплачених страхових платежiв за договорами, укладеними  за 

посередництвом агентiв.  

 

Iнша кредиторська заборгованiсть включає:  

 

-  кредиторська  заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги;  

 

-  кредиторська   заборгованiсть за розрахунками з 

бюджетом; 

 

- кредиторська   заборгованiсть за розрахунками зi 

страхування; 

 

- кредиторська   заборгованiсть за розрахунками з 

оплати працi; 

 

- кредиторська   заборгованiсть за одержаними 

авансами; 

 

- поточнi забезпечення; 

 

- iншi поточнi зобов'язання. 

 



 

 

Вартiсть поточних зобов'язань Товариства за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018 року , представлена таким чином:                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Розмiр поточних зобов'язань (стр. 1695) -  9616  тис.грн., до 

складу яких включено: 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть становить : 

 

 

 

=  за товари, роботи, послуги ( стр.1615)  -   60, тис. грн.;  у т.ч. 

:  

 

   -  членськi внески  ЛСОУ - 30  тис. грн. 

 

   -  Пов'язана особа: ТОВ "Азовллойд", (за оренду примiщення 

м. Марiуполь) - 17 тис. грн. 

 

   - ПП <ЦЕНТР експертних послуг> - визначення ринкової 

вартостi об'єкта нерухомостi) - 6 тис. грн.. 

 

   - ПАО <Київєнерго> (за спожиту електроенергiю) - 2 тис. 

грн.. 

 

   -  iншi -   5 тис. грн. 

 

 

 

=  за розрахунками з бюджетом (стр. 1620) -    1178 тис. грн. у 

т. ч. :  

 

- Податок на прибуток (стр. 1621)  - 1148 тис. грн. 

 

- ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) - 22 тис. грн.; 

 

- Вiйськовий збiр - 2 тис. грн.. 

 

- Податок на нерухомiсть, податок на землю -  6 тис. грн.  

 

 

 

=  за розрахунками зi страхування  -єдиний соцiальний внесок  

(стр.1625) -  25 тис.грн.; 

 

 

 

=  за розрахунками з оплати працi  (стр. 1630) -  100 тис.грн. 

 

 

 

=  за одержаними авансами (стр. 1635) - 15 тис.грн : 

гарантiйний платiж за Договором оренди нежитлового 

примiщення вiд 03.07.17 ТОВ <ТАБАТА>. 



 

 

 

= Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою 

дiяльнiстю (стр. 1650) -  8005 тис.грн. у т.ч. :  

 

1. Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами 

вiд страхувальникiв за Договорами страхування медичних 

витрат та наземного транспорту - 4 тис. грн.; 

 

2. Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами 

вiд страховикiв   нерезидентiв: AMET VENTURES LIMETED, 

London,England (0,4 тис. дол. США) - 12 тис. грн.; 

 

3. Кредиторська заборгованiсть за   розрахунками з 

перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних 

премiй за видами страхування - 67 тис. грн., в т.ч. : 

 

-          страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) - 

13 тис. грн.; 

 

 -         страхування водного транспорту - 51 тис. грн.; 

 

-            iншi види страхування - 3 тис. грн. 

 

4.  Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

перестраховиками резидентами зi сплати перестрахувальних 

премiй за видами страхування (облiгатор) - 108 тис. грн.,  в т.ч. 

 

- ПрАТ "СК "Брокбiзнес" - 92 тис. грн.. 

 

- ПрАТ  "УАСК АСКА" - 16 тис. грн. 

 

5. Кредиторська заборгованiсть зi  сплати частки за сумами, 

що отримуються в результатi реалiзацiї переданого 

страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, 

вiдповiдальної за заподiянi збитки, такої як вiдповiдач з 

перестраховиками -нерезидентами- 3304 тис. грн.,  в т.ч. 

 

- SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя - 52 

тис. євро - 1652 тис. грн. 

 

- Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя - 52 тис. євро 

- 1652 тис. грн. 

 

6. Кредиторська заборгованiсть за   розрахунками з 

перестраховиками нерезидентами зi сплати перестрахувальних 

премiй -  4111 тис. грн. в т.ч. : 

 

- SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя (64,8 

тис.євро) - 2055 тис. грн. 

 

- Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя (64,8 тис. євро) - 

2056 тис. грн. 

 



7. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 

перестраховиками  резидентами зi сплати частки вiд реалiзацiї 

прав вимог до винних осiб (регрес) - 188 тис. грн.; 

 

8. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страховими 

агентами фiзичними та  юридичними особами за Договорами 

доручення - 202  тис. грн.; 

 

9. Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 

9 тис. грн. 

 

 

 

Станом на 31 грудня 2018 р. у Товариства вiдсутня 

довгострокова кредиторська заборгованiсть.  

 

 

 

         =  поточнi забезпечення 

 

Товариство створює <Резерв майбутнiх витрат i платежiв> для 

оплати вiдпусток, якi не були використанi в поточному перiодi 

(забезпечення майбутнiх витрат та платежiв на виплату 

вiдпусток), визнаються пiд час надання працiвниками послуг, 

якi збiльшують їхнi права на майбутнi компенсацiї за 

вiдпустки, та визначаються за облiковою оцiнкою ресурсiв, 

необхiдних для компенсацiї. При формуваннi забезпечення 

(резерву) на виплату вiдпусток Товариство керується МСБО 

19 <Виплати працiвникам>. Розрахунок суми забезпечень 

проводиться щомiсячно. 

 

 - Станом на 31.12.18 забезпечення складають 227  тис. грн., та 

являють собою суму нарахованого резерву вiдпусток.  

 

 -  Iншi поточнi зобов'язання  станом на 31.12.18 складають 6 

тис. грн.  

 

 

 

= Перевiрка адекватностi зобов'язань.  

 

З урахуванням того, що МСФЗ має застереження вiдносно 

формування страхових резервiв та вiдповiдно до п.14, п.15 

МСФЗ 4 <Страховi контракти>, Товариством здiйснює 

перевiрку адекватностi страхових зобов'язань. Компанiя 

оцiнює адекватнiсть визнаних зобов'язань зi страхування за 

допомогою оцiнки майбутнiх грошових потокiв вiд страхових 

договорiв i порiвнює цi розрахунки прогнозованих грошових 

потокiв з балансовою вартiстю зобов'язань i на пiдставi аналiзу 

цих даних, з урахуванням об?рунтованих припущень. Якщо 

тест показує, що врахована сума зобов'язань недостатня, то 

рiзниця вiдноситься до збиткiв звiтного перiоду. Оцiнку 

адекватностi страхових зобов'язань на кожну звiтну дату 

поточного року проводить фахiвець з актуарної та фiнансової 

математики ПрАТ <Всесвiт>  Бабко В.Л згiдно Договору № 



АР 012 про надання експертно-iнформацiйних послуг вiд 03 

липня 2017 року. 

 

 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <Донконсалтаудит> 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33913531 

Місцезнаходження 03040, Україна, - р-н, м. Київ, проспект 

Голосiївський, будинок 70 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 198/2 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2009 

Міжміський код та телефон (044)  353-43-30 

Факс (044)  353-43-30 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис ТОВ <Донконсалтаудит>  має 

загальний стаж аудиторської дiяльностi 

- 10 рокiв.  ТОВ 

<ДОНКОНСАЛТАУДИТ> ранiш не 

надавало  аудиторськi послуги 

Товариству.  Протягом звiтного року 

iншi аудиторськi послуги Товариству 

теж не надавалися. Випадкiв конфлiкту 

iнтересiв та/або сумiщення виконання 

функцiй внутрiшнього аудитора не 

було . 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України (АРIФРУ) 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Антоновича, будинок 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044)  287 56 70 

Факс (044)  287 56 73 

Вид діяльності iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку 

Опис Агентство надає широкий спектр 

послуг для учасникiв фондового ринку 

України: 

- Юридичний консалтинг. 



Спецiалiсти Агентства мають 

теоретичний та практичний досвiд 

роботи в галузi корпоративного права 

та професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв. Постiйний розвиток 

законодавства, введення нових вимог 

до оформлення документiв потребує 

постiйного монiторингу таких змiн та 

практичного досвiду пiдготовки 

вiдповiдних документiв. 

- Iнформацiйнi послуги. 

Розумiючи потребу клiєнтiв в 

оперативному доступi до найсвiжiшої 

iнформацiї, АРIФРУ пропонує 

аналiтичнi вибiрки зi звiтностi 

українських компанiй, використовуючи 

рiзнi критерiї вiдбору. Надана 

iнформацiя вже оприлюднена i не є 

iнсайдерською. 

- Послуги з пiдготовки та 

розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв. Агентство надає 

клiєнтам допомогу в якiснiй та 

комплекснiй органiзацiї процесу 

розкриття iнформацiї, а також здiйснює 

юридичний супровiд процесiв, 

пов'язаних з розкриттям. 

- Поштовий сервер. Агентство 

пропонує скористатися зручним 

поштовим сервiсом emitent.net.ua, який 

вiдповiдає всiм вимогам НКЦПФР 

щодо реєстрацiї суб'єктiв розкриття 

iнформацiї на фондовому ринку 

України в Загальнодоступнiй 

iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР 

- Послуги з розмiщення реклами 

вiд учасникiв фондового ринку на 

порталi smida.gov.ua  

18 лютого 2019 року успiшно 

завершилась авторизацiя АРIФРУ в 

якостi провайдера iнформацiйних 

послуг на фондовому ринку. 

Команда Агентства розробила 

програмний комплекс, який дозволить 

учасникам ринку оприлюднювати 

регульовану iнформацiю в 

Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi 

даних Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку та 

подавати електронну звiтнiсть та/або 

адмiнiстративнi данi до НКЦПФР 

вiдповiдно до встановлених вимог. 

Особистий кабiнет, розмiщений на 

сайтi smida.gov.ua, - це своєрiдний 

<пульт управлiння>, де в режимi 



онлайн доступна вся iсторiя розкриття 

iнформацiї, а також статус iнформацiї, 

що розкривається. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

<Нацiональний депозитарiй України>  

(ПАТ <НДУ>) 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Тропiнiна, будинок  7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 1340 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008 

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

Факс (044) 591-04-00 

Вид діяльності фiнансовi послуги на ринку цiнних 

паперiв 

Опис ПАТ<НДУ> веде реєстр власникiв 

iменних цiнних паперiв емiтента та 

депозитарний облiк емiсiйних цiнних 

паперiв . 

ПАТ "НДУ" надає  послуги з 

обслуговування випуску ЦП,  з  

сетифiкацiїї ключiв (ЄЦП), та 

забезпечує захист цiєї iнформацiї 

вiдповiдно до вимог нормативних 

документiв системи технiчного захисту 

iнформацiї в Українi. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Фiзична особа - пiдприємець 

Паламарчук Лiдiя Павлiвна 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2039518700 

Місцезнаходження 69104, Україна, Запорізька обл., - р-н, 

м. Запорiжжя, вул. Чумаченка, буд.36-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№163/16 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд Державного Майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.02.2016 

Міжміський код та телефон (061) 787-54-28 

Факс (061) 787-54-28 

Вид діяльності Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 

Опис  Емiтенту надаються послуги у сферi 

страхування, такi , як оцiнка та 

врегулювання страхових позовних 

вимог: оцiнка страхових вимог, 

врегулювання вимог, оцiнка ризику, 

оцiнка ризику та збиткiв, врегулювання 



збиткiв, врегулювання страхових 

вимог. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АВТОГАЗПРОМСЕРВIС"; 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24906722 

Місцезнаходження 69121, Україна, Запорізька обл., - р-н, 

м. Запорiжжя, вул. ЛАДОЗЬКА, 

будинок 36-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 635/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд Державного Майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.06.2017 

Міжміський код та телефон (067) 653 62 65 

Факс - 

Вид діяльності Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 

Опис Надання емiтенту послуг у сферi 

страхування, таких як оцiнка та 

врегулювання страхових позовних 

вимог: оцiнка страхових вимог, 

врегулювання вимог, оцiнка ризику, 

оцiнка ризику та збиткiв, врегулювання 

збиткiв, врегулювання страхових вимог 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКСПЕРТНА 

КОМПАНIЯ 

"УКРАВТОЕКСПЕРТИЗА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31419417 

Місцезнаходження 87533, Україна, Донецька обл., - р-н, м. 

Марiуполь, вул. КРАСНОФЛОТСЬКА, 

будинок 145 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 211/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд Державного Майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.03.2017 

Міжміський код та телефон (0629) 52-90-33 

Факс (0629) 52-90-33 

Вид діяльності Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 

Опис Надання емiтенту послуг у сферi 

страхування, таких як оцiнка та 

врегулювання страхових позовних 

вимог: оцiнка страхових вимог, 

врегулювання вимог, оцiнка ризику, 

оцiнка ризику та збиткiв, врегулювання 

збиткiв, врегулювання страхових вимог 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕКЛIС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32959012 

Місцезнаходження 02094, Україна, - р-н, м. Київ, вул.  М. 

ЛЕБЕДЄВА, будинок 6-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 93/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд Державного Майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.02.2017 

Міжміський код та телефон (044) 494-04-44 

Факс (044) 559-13-12 

Вид діяльності Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi 

страхування та пенсiйного 

забезпечення 

Опис Дiяльнiсть, у сферi страхування та 

пенсiйного забезпечення (за винятком 

фiнансового посередництва, 

врегулювання претензiй та послуг 

страхових агентiв): дiяльнiсть 

розпорядникiв рятувальними роботами, 

актуарнi послуги. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя АЗIНКО" 
за ЄДРПОУ 24646706 

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

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 29 

Адреса, телефон: 04071 м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв.2, (044) 467-51-41 

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 385 1 032 

    первісна вартість 1001 577 1 292 

    накопичена амортизація 1002 ( 192 ) ( 260 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 1 130 3 370 

    первісна вартість 1011 2 666 9 142 

    знос 1012 ( 1 536 ) ( 5 772 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 2 600 2 362 

    первісна вартість 1016 2 600 2 362 

    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 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 241 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 4 115 7 005 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 13 9 

Виробничі запаси 1101 13 9 

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 3 545 4 290 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 20 24 

    з бюджетом 1135 4 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 323 395 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 888 198 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 31 318 38 294 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 31 318 38 294 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 3 290 3 892 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 240 247 

    резервах незароблених премій 1183 3 050 3 645 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 44 401 47 102 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 48 516 54 107 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 000 12 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2 994 5 349 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 16 929 17 041 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 029 3 249 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 32 952 37 639 



    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 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 5 903 6 852 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 807 803 

    резерв незароблених премій 1533 5 096 6 049 

    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 5 903 6 852 

    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 54 60 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 072 1 178 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 048 1 148 

    розрахунками зі страхування 1625 23 25 

    розрахунками з оплати праці 1630 101 100 

    одержаними авансами 1635 15 15 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 8 155 8 005 

Поточні забезпечення 1660 231 227 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 10 6 

Усього за розділом IІІ 1695 9 661 9 616 

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 48 516 54 107 

Примітки: Основнi засоби i нематерiальнi активи 

 

Облiк основних засобiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ ( IAS) 16 "Основнi засоби", який є 

мiжнародним стандартом , що регулює порядок облiку основних засобiв. Товариство скористалося 

правом, наданим параграфом 9 МСФЗ ( IAS) 16, i встановило одиницею облiку основних засобiв об'єкт 

основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв вести по об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та 

матерiально - вiдповiдальних осiб. 

Строки корисного використання переглядаються з моменту введення об'єкта основних засобiв в 

експлуатацiю. 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовувати прямолiнiйний метод нарахування  

амортизацiї. Амортизацiю нараховувати щомiсяця. 



Коли активи продають або лiквiдують, рiзницю мiж чистими надходженнями та чистою балансовою 

сумою активiв визнають як прибуток або збиток у складi операцiйного доходу вiдповiдно. 

В звiтному  роцi  збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося шляхом  придбання нових основних 

засобiв за рахунок власних коштiв. 

У 2018 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 39 тис. грн. за рахунок придбання комп'ютерної 

технiки в кiлькостi 8 одиниць. Вибуття основних засобiв  у 2018 роцi пов'язане з їх списанням внаслiдок 

неможливостi  подальшої експлуатацiї комп'ютерного обладнання  та меблiв у кiлькостi 36 одиниць на 

суму 78 тис. грн.  

У 2018р. проведена переоцiнка балансової вартостi об'єктiв нерухомостi до рiвня  справедливої 

(ринкової) вартостi на суму 2161 тис. грн. (Дооцiнка залишкової вартостi в складi доходу в сумi ранiше 

проведеної уцiнки - 8 тис.грн, дооцiнка залишкової вартостi у складi капiталу у дооцiнках -2153 тис.грн).  

У  груднi 2018 року була здiйснена переоцiнка транспортних засобiв на загальну суму 202 тис.грн 

 

Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв пiдприємства на початок 2018р. складала 1130 тис.грн., 

у т.ч. первiсна вартiсть  2266 тис.грн., знос -  1536 тис.грн.  

 

Основнi засоби емiтента на кiнець звiтного перiоду складають: 3370 тис. грн. -  

первiсна вартiсть - 9142 тис.грн., знос - 5772 тис.грн. 

Сума амортизацiї за звiтний рiк склала - 230 тис.грн. 

Використання основних засобiв здiйснюється за їх функцiональним призначенням.    Ступiнь 

використання -100%. 

 

Балансова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року 

представлена таким чином: 

Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 2697 тис. грн.  

Машини, обладнання - 68 тис. грн.  

Транспортнi засоби - 343 тис. грн.   

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 7 тис.  

Iншi основнi засоби - 0 тис. грн.   

Iншi необоротнi матерiальнi активи - 255 тис. грн.  

Разом - 3370 тис. грн.  

 

У звiтному роцi нiяких обмежень на використання майна емiтента не було. 

 

 

Балансова вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства (стр. 1000) на 31.12.2018р. склала    1032  

тис.грн., у т.ч.  первiсна вартiсть (стр. 1001) - 1292 тис.грн.,  накопичена амортизацiя  (стр. 1002)  - 260 

тис. грн.  

Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи облiковуються за 

вартiстю придбання. Витрати на придбання нематерiальних активiв капiталiзуються.  

Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку та звiтностi вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi 

активи".   

Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв  розраховується iз застосуванням прямолiнiйного 

методу, виходячи зi строку корисного використання об'єкта.  Строки корисного використання об'єкта 

визначаються, виходячи iз юридичних прав Товариства на нематерiальний актив: 

o програмне забезпечення - 10 рокiв; 

o лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є безстроковими. Вони не амортизуються, але аналiзуються 

в кожному звiтному перiодi на наявнiсть пiдстав для оцiнки таких активiв як безстрокових та наявнiсть 

ознак зменшення корисностi. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв у 2018 

роцi не визначалось. 

o   веб-сайт - 10 рокiв; 

o iншi нематерiальнi активи (Лiцензiя на використання ПЗ "Експерт -ФМ", тариф "Безлiмiтний" - 1 рiк, 

Послуги електронних цифрових пiдписiв - вiд 6 мiсяцiв до 2 рокiв, Квалiфiкована електронна довiрча 

послуга за тарифним планом "Комерцiйний" -1 рiк). 

Збiльшення  нематерiальних активiв на суму 715 тис. грн. пов'язане з подальшим створенням бази даних 



пiдприємства у сумi 710 тис. грн, та придбанням iншi нематерiальнi активи у сумi 5 тис. грн:  

- Лiцензiя на використання ПЗ "Експерт -ФМ" - 2 тис грн; 

- Послуга ЕЦП вiд Нацiонального депозитарiю України - 1 тис. грн; 

- Квалiфiкована електронна довiрча послуга за тарифним планом "Комерцiйний"  -1 тис.грн; 

- Iншi послуги ЕЦП - 1 тис.грн. 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть  вiдображається в облiку вiдповiдно до  вимог МСБО 40 "Iнвестицiйна 

нерухомiсть". Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi утримуються  з  метою  отримання  орендних платежiв.  

Товариство обрало модель облiку iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю. Справедлива 

вартiсть iнвестицiйної нерухомостi може визначатися  iз залученням незалежного оцiнювача або 

самостiйно.  Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або 

збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. 

Амортизацiя на такi активи не нараховується.  

До iнвестицiйної нерухомостi вiднесено об'єкт нерухомостi: нежитлове примiщення, розташоване за 

адресою: м. Днiпро, вул. Титова, буд. 24, примiщення 21, площею 53,3 кв.м 

Станом на 31 грудня 2018 року проведена переоцiнка балансової вартостi об'єктiв нерухомостi до рiвня  

справедливої (ринкової) вартостi:  

Залишок на початок року 2018 р. :  

-    Первiсна вартiсть 2600 тис. грн. 

- Знос - 0  

Переоцiнка (уцiнка) до справедливої вартостi - 238 тис. грн. 

Залишок на кiнець року 2018 р. :  

-    Первiсна вартiсть 2362 тис. грн. 

- Знос - 0  

 

 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

У 2018 роцi з Iншої поточної дебiторської заборгованостi до складу Довгострокової дебiторської 

заборгованостi було переведено  заборгованiсть за Договором про вiдступлення права вимоги вiд 

02.11.2010 року до АКБ "Трансбанк"  у сумi 652 тис.грн. Первiсний кредитор (ПрАТ "СК "АЗIНКО") 

передає, а Новий кредитор (гр. Федянiн Олександр Вiкторович) приймає на себе право вимоги боргу з 

АКБ "Трансбанк" (Боржник) суму, яка складається з сум грошових коштiв на депозитних рахунках, суми 

вiдсоткiв та суми штрафних санкцiй та судових витрат. Договором вiд 03 квiтня 2014 року збiльшений 

строк позовної давностi до 10 рокiв по всiм зобов`язанням (Керуючись статтею 259 Цивiльного кодексу 

України). 

За договорами поступки права вимоги вiдступається "грошова" дебiторська заборгованiсть не призначена 

для перепродажу, а утримується для погашення. Довгострокова дебiторська заборгованiсть, яка первiсно 

визнається за теперiшньою вартiстю суми до отримання, в подальшому облiкується як рiзниця мiж 

теперiшньою вартiстю при первiсному визнаннi та номiнальною сумою амортизується i визнається 

вiдсотковим доходом. Сума амортизацiї пiдлягає списанню на рахунки облiку фiнансових доходiв i 

витрат, виходячи з суми заборгованостi, перiоду погашення та ефективної ставки вiдсотка протягом 

усього перiоду погашення заборгованостi. 

У 2018 роцi довгострокова дебiторська заборгованiсть була скоригована шляхом дисконтування за 

ринковою ставкою вiдсотка на кiнець року та становить 241 тис.грн. 

 

Запаси 

 

Облiк запасiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ (IAS) 2 "Запаси", який є мiжнародним стандартом, що 

регулює порядок облiку запасiв . 

Встановити, що початковою оцiнкою придбаних запасiв є їх собiвартiсть, яка включає витрати на 

придбання, iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з запасами. 

Згiдно вимог МСФЗ (IAS) 2 запаси вiдображаються в балансi за найменшою з двох величин: собiвартiстю 

або чистою реалiзацiйною вартiстю. 

До  складу  запасiв у 2018 роцi, що оцiнюються вiдповiдно з МСБО 2 "Запаси"  вiднесенi: паливно-

мастильнi матерiали (газ, бензин А-95 у талонах) та iншi матерiали (страховi полiси, договори 

страхування). Одиницею  запасiв  вважається  кожне  найменування  цiнностей. 



Балансова вартiсть запасiв на кiнець звiтного перiоду зменьшилася на 4 тис. грн. та  склала- 9 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованнiсть.  

Дебiторська заборгованiсть протягом 2018р. зменшилася на 4873 тис. грн  i станом на 31.12.2018 р. 

склала   4907 тис.грн . 

Склад  та  суми дебiторської заборгованостi, вiдображенi у Балансi (тис.грн.): 

 

за страховими премiями 4290 

за   виданими   авансами   24 

з розрахунками з бюджетом   - 

за нарахованими вiдсотками 395 

iнша  198 

Разом: 4907 

 

 

Поточна дебiторська заборгованнiсть за страховими премiями (роботи, товари, послуги)  протягом 2018 

р.  збiльшилася на 745 тис.грн.  i станом на 31.12.2018 р. склала  4290  тис.грн. (стр. 1125). 

 

I. Розрахунки зi  страхувальниками - нерезидентами за послуги страхування морського транспорту - 3813 

тис. грн.: 

Найбiльш великi дебiтори :  

- Marine Risk Solutions Inc., Панама - 48000 дол.США - 1339 тис. грн.; 

- Marine Risk Solutions Inc., Панама - 56000 евро -  1761 тис. грн 

- Messrs B&I Shipping Sal, Лiван -  18 тис. дол . США -  491 тис. грн. 

- Messrs B&I Shipping Sal, Лiван - 7 тис. евро - 222 тис. грн. 

 

II. Розрахунки зi  страхувальниками - резидентами за послуги страхування - 220 тис. грн. , в тому числi: 

1) Медичне страхування -  страхувальники фiзичнi особи - 37 тис. грн. 

2) страхування медичних витрат - 2 тис. грн. 

3) Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) - 20 тис. грн. 

4)  Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) - 160  тис. грн., з них: 

5) Iншi види страхування  - 1 тис. грн. 

III. Розрахунки з перестраховиками - резидентами зi сплати перестрахувальних премiй - 257 тис. грн.: 

 -   з  ПрАТ "СК "Брокбiзнес"   -  55 тис. грн 

 -   з  ПрАТ "СК Теком" - 202 тис. грн. 

 

На 31 грудня 2018 р. немає дебiторської заборгованостi за операцiями страхування та перестрахування, 

яка була б простроченою. Резерв сумнiвної заборгованостi не формується з причини розiрвання 

договорiв страхування та перестрахування в разi не оплати їх в обумовленому договорi термiн. 

Дебiторська заборгованiсть за   виданими авансами  (стр.1130)  протягом 2018р. збiльшилася на  4 

тис.грн. i  станом на 31.12.18  складає    24 тис. грн., у т.ч.  

- Сплаченi судовi  збори для вiдкриття виконавчих впроваджень - 4 тис. грн. 

- Дебiторська заборгованiсть ТОВ " Iнститут проект та будiвництва Експертиз" за паспорт водного 

господарства - 2 тис. грн 

- Дебiторська заборгованiсть СПД Саломатiн А.С. за створення нематерiального активу  (баз даних) -  15 

тис. грн.  

-  Iнша дебiторська заборгованiсть за виданими авансами контрагентам - 3 тис. грн. 

 

Дебiторська  заборгованiсть за   рахунками за  нарахованими вiдсотками (стр. 1140) станом на 31.12.18  

складає -  395  тис.грн. :  

- % по залишкам грошових коштiв на   поточних рахунках - 2 тис. грн. 

- % по залишкам грошових коштiв на депозитних рахунках  у нацiональнiй валютi -  388 тис. грн.;  

 - % по залишкам грошових коштiв на   депозитних рахунках у iноземнiй валютi - 5 тис. грн. 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованнiсть (стр.1155) станом на 31.12.18 становить  -  198  тис. грн.,  у т.ч. 



: 

- Дебiторська заборгованiсть фiзичних осiб по страхуванню цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

транспортних засобiв -  6  тис. грн. 

- Дебiторська заборгованiсть ТОВ "ТАБАТА" за вiдшкодування спожитих комунальних послуг згiдно 

Договору оренди нежитлового примiщення вiд 03.07.17 -  5 тис. грн. 

- Дебiторська заборгованiсть за  сумами, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого 

страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 

включаючи дохiд, отриманий вiд заходiв досудового врегулювання та судового захисту вiд третьої 

сторони, такої як вiдповiдач  з урахуванням нарахованого резерву -  162 тис. грн. 

- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з СК "IНГО-Україна" (комiсiйна винагорода по 

страхуванню цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв) - 4 тис. грн. 

- Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з державними цiльовими фондами (з тимчасoвої 

непрацездатностi)  -  12 тис. грн. 

- Iнша дебiторська заборгованiсть   -  9 тис. грн. 

 

   Поточнi зобов'язання. 

 

Фiнансовi зобов'язання вiдображенi за справедливою вартiстю. Фiнансовi зобов'язання Компанiї 

включають кредиторську заборгованiсть, яка виникає при  здiйсненнi страхової дiяльностi та iншу 

кредиторську заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть групується за строками її непогашення.  

Станом на 31 грудня 2018 р. у Товариства вiдсутня довгострокова кредиторська заборгованiсть.  

 

Розмiр поточних зобов'язань (стр. 1695) -  9616  тис.грн., до складу яких включено: 

Поточна кредиторська заборгованiсть становить : 

 

=  за товари, роботи, послуги ( стр.1615)  -   60, тис. грн.;  у т.ч. :  

   -  членськi внески  ЛСОУ - 30  тис. грн. 

   -  Пов'язана особа: ТОВ "Азовллойд", (за оренду примiщення м. Марiуполь) - 17 тис. грн. 

- ПП "ЦЕНТР експертних послуг" - визначення ринкової вартостi об'єкта нерухомостi) - 6 тис. грн.. 

- ПАО "Київєнерго" (за спожиту електроенергiю) - 2 тис. грн.. 

   -  iншi -   5 тис. грн. 

 

=  за розрахунками з бюджетом (стр. 1620) -    1178 тис. грн. у т. ч. :  

- Податок на прибуток (стр. 1621)  - 1148 тис. грн. 

- ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) - 22 тис. грн.; 

- Вiйськовий збiр - 2 тис. грн.. 

- Податок на нерухомiсть, податок на землю -  6 тис. грн.  

 

=  за розрахунками зi страхування  -єдиний соцiальний внесок  (стр.1625) -  25 тис.грн.; 

 

=  за розрахунками з оплати працi  (стр. 1630) -  100 тис.грн. 

 

=  за одержаними авансами (стр. 1635) - 15 тис.грн : гарантiйний платiж за Договором оренди 

нежитлового примiщення вiд 03.07.17 ТОВ "ТАБАТА". 

 

= Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (стр. 1650) -  8005 тис.грн. у т.ч. :  

1. Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страхувальникiв за Договорами 

страхування медичних витрат та наземного транспорту - 4 тис. грн.; 

2. Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страховикiв   нерезидентiв: AMET 

VENTURES LIMETED, London,England (0,4 тис. дол. США) - 12 тис. грн.; 

3. Кредиторська заборгованiсть за   розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати 

перестрахувальних премiй за видами страхування - 67 тис. грн., в т.ч. : 

-          страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) - 13 тис. грн.; 

 -         страхування водного транспорту - 51 тис. грн.; 

-          iншi види страхування - 3 тис. грн. 



 

4.  Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати 

перестрахувальних премiй за видами страхування (облiгатор) - 108 тис. грн. 

- ПрАТ "СК "Брокбiзнес" - 92 тис. грн.. 

- ПрАТ  "УАСК АСКА" - 16 тис. грн.. 

 

5. Кредиторська заборгованiсть зi  сплати частки за сумами, що отримуються в результатi реалiзацiї 

переданого страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi 

збитки, такої як вiдповiдач з перестраховиками -нерезидентами- 3304 тис. грн. 

 

- SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя - 52 тис. євро - 1652 тис. грн. 

- Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя - 52 тис. євро - 1652 тис. грн. 

 

6. Кредиторська заборгованiсть за   розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi сплати 

перестрахувальних премiй -  4111 тис. грн. в т.ч. : 

- SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя (64,8 тис.євро) - 2055 тис. грн. 

- Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя (64,8 тис. євро) - 2056 

 тис. грн. 

 

7. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками   резидентами зi сплати частки вiд 

реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) - 188 тис. грн.; 

 

8. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страховими агентами фiзичними та  юридичними 

особами за Договорами доручення - 202  тис. грн.; 

 

9. Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 9 тис. грн. 

 

Станом на 31 грудня 2018 р. у Товариства вiдсутня довгострокова кредиторська заборгованiсть.  

 

         =  поточнi забезпечення 

Товариство створює "Резерв майбутнiх витрат i платежiв" для оплати вiдпусток, якi не були використанi 

в поточному перiодi (забезпечення майбутнiх витрат та платежiв на виплату вiдпусток), визнаються пiд 

час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi компенсацiї за вiдпустки, та 

визначаються за облiковою оцiнкою ресурсiв, необхiдних для компенсацiї. При формуваннi забезпечення 

(резерву) на виплату вiдпусток Товариство керується МСБО 19 "Виплати працiвникам". Розрахунок суми 

забезпечень проводиться щомiсячно. 

- Станом на 31.12.18 забезпечення складають 227  тис. грн., та являють собою суму нарахованого резерву 

вiдпусток.  

        -  Iншi поточнi зобов'язання  станом на 31.12.18 складають 6 тис. грн.  

 

= Перевiрка адекватностi зобов'язань.  

З урахуванням того, що МСФЗ має застереження вiдносно формування страхових резервiв та вiдповiдно 

до п.14, п.15 МСФЗ 4 "Страховi контракти", Товариством здiйснює перевiрку адекватностi страхових 

зобов'язань. Компанiя оцiнює адекватнiсть визнаних зобов'язань зi страхування за допомогою оцiнки 

майбутнiх грошових потокiв вiд страхових договорiв i порiвнює цi розрахунки прогнозованих грошових 

потокiв з балансовою вартiстю зобов'язань i на пiдставi аналiзу цих даних, з урахуванням об?рунтованих 

припущень. Якщо тест показує, що врахована сума зобов'язань недостатня, то рiзниця вiдноситься до 

збиткiв звiтного перiоду. Оцiнку адекватностi страхових зобов'язань на кожну звiтну дату поточного 

року проводить фахiвець з актуарної та фiнансової математики ПрАТ "Всесвiт"  Бабко В.Л згiдно 

Договору № АР 012 про надання експертно-iнформацiйних послуг вiд 03 липня 2017 року. 

 

Власний капiтал . 

 

Розмiр власного капiталу станом на 31.12.2018 р.(стр.1495) - 37 639 тис. грн., у т.ч. : 

- Зареєстрований статутний капiтал (стр. 1400) -  12 000 тис. грн.- подiлений на 800000 простих 



iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна. 

- капiтал у дооцiнках (стр. 1405) - 5349 тис грн. у тому числi дооцiнка нежитлових примiщень у 

суммi - 4819 тис.грн. дооцiнка транспортних засобiв у сумi - 530 тис.грн. 

- резервний капiтал (стр. 1415)-  17 041 тис. грн. , який  формується шляхом щорiчних вiдрахувань 

вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом 

розмiру Резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого 

прибутку Товариства за рiк. У 2018 роцi нарахована сума резервного капiталу складає 112 тис.грн. 

- нерозподiлений прибуток (стр. 1420) - це чистий прибутку, що не  розподiлений мiж учасниками. 

Станом на 31.12.18 становить  -   3249 тис.грн . 

 

 

Керівник    Никитюк Олександр Леонтiйович 

 

Головний бухгалтер   Тюлькiна Любов Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя АЗIНКО" 
за ЄДРПОУ 24646706 

 

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 5 338 5 003 

Премії підписані, валова сума 2011 13 702 13 553 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 8 006 ) ( 7 925 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 953 1 915 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 595 1 290 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 190 ) ( 1 434 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 91 ) ( 1 390 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 4 057 2 179 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 11 295 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 4 5 748 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 7 -5 453 

Інші операційні доходи 2120 2 674 7 252 

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 ( 2 487 ) ( 2 211 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2 613 ) ( 3 059 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 932 ) ( 4 625 ) 

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 0 

    збиток 2195 ( 1 290 ) ( 169 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 5 181 4 647 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 891 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 411 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 3 480 3 587 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 148 -1 336 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2 332 2 251 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 2 355 2 462 

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 2 355 2 462 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2 355 2 462 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 687 4 713 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 160 154 

Витрати на оплату праці 2505 2 475 2 284 

Відрахування на соціальні заходи 2510 518 478 

Амортизація 2515 230 196 

Інші операційні витрати 2520 5 839 8 217 

Разом 2550 9 222 11 329 

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 800 000 800 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2,915000 2,813750 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

Примітки: Доходи i витрати Товариства за страховою дiяльнiстю визнаються згiдно МСФЗ 4 "Страховi 

контракти". Згiдно вимог пiдготовки фiнансової та податкової звiтностi Товариство застосовує принцип 

нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат: витрати звiтного перiоду визнаються одночасно з 

доходами, для одержання яких вони понесенi.  

Операцiйний дохiд вiд страхової дiяльностi (дохiд страховика) складається з:  

- суми зароблених страхових премiй (платежi, внески) за договорами страхування (спiвстрахування), 

отриманого перестрахування, за мiнусом переданих ризикiв перестрахування (вихiдне перестрахування) 

та суми змiни резервiв незароблених премiй з урахуванням частки перестраховикiв в резервах;  

- комiсiйної винагороди за договорами, переданими в перестрахування;  

-  частки страхових сум i вiдшкодувань, якi компенсованi перестраховиками.  

 

Чистi заробленi страховi премiї (стр. 2010)  протягом звiтного року  зросли на 606 тис. грн. та склали -  

5338 тис. грн. , - розрахованi наступним чином : 

суми  премiї пiдписаної (валова сума) (стр. 2011)  - 13702 тис. грн. та змiни частки перестраховикiв у 

резервi незароблених премiй (стр. 2014) -   595 тис. грн.  за  вирахуванням суми  премiї, переданої у 

перестрахування (стр. 2012) - 8006 тис. грн.,  та  змiни резерву незароблених премiй , валова сума (стр. 

2013) -  953 тис. грн.  

Сума страхових премiй (стр. 2011)  за рiк, що закiнчився   31 грудня 201 року - становить  13702 тис. грн., 

та представлена таким чином: 

-  Обов'язкове страхування -  111 тис. грн. 

-  Добровiльне майнове страхування -  12184 тис. грн. 

-  Добровiльне особисте страхування  - 562 тис. грн. 

-  Добровiльне страхування вiдповiдальностi  -  845 тис. грн. 

 

Витратами визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення 

власного капiталу за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. 

  До витрат собiвартостi страхових послуг вiдносяться страховi виплати, витрати пов'язанi з 

врегулюванням страхових подiй, iншi витрати собiвартостi . Собiвартiсть реалiзованих послуг  - (стр. 

2050) складає  - 1190  тис. грн.  

Чистi понесенi збитки (стр. 2070) за страховими виплатами у 2018 роцi становлять 91 тис. грн., якi 

розраховуються як рiзниця мiж страховими виплатами  та компенсацiєю за виплатою часток 

перестраховикiв . 

 

Валовий прибуток - (стр. 2090)  -  4057 тис. грн. , який розраховується наступним чином: 

чистi заробленi страховi премiї (стр. 2010) - 5338 тис.грн. за вирахуванням  собiвартiстi реалiзованих 

послуг  (стр. 2050) - 1190 тис. грн. та чистих понесених  збиткiв за страховими виплатами (стр. 2070) -91  

тис. грн. 

Дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв (стр. 2110) становить у 2018 роцi 11 тис.грн., який 

розраховуються як сума  валової суми змiн iнших страхових резервiв (стр. 2111)   у розмiрi    4 тис.грн. та 

змiною частки перестраховикiв в iнших страхових резервах (стр. 2112)  у розмiрi   7 тис.грн. 

 

Iншi операцiйнi доходи (стр. 2120) - 2674   тис. грн., у т.ч. :  

 

-  Дохiд вiд позитивної курсової рiзницi  - 2036 тис. грн. 

-  Дохiд, вiд списання кредиторської  заборгованостi  - 81 тис. грн. 

-  Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти  -  28 тис. грн. 

-  Дохiд вiд безоплатно отриманих ТМЦ  - " - " 

-  Агентська винагорода за договорами страхування  - 181 тис. грн. 

-   Дохiд вiд вiдновлення вартостi знецiнених фiнансових активiв згiдно Договору про вiдступлення права 

вимоги  -  " - "  

- Тантьєма ( дохiд одержаний вiд участi в перестрахуваннi вiд нерезидентiв)  - " - " 

-  Дохiд вiд реалiзацiї прав вимог до   винних осiб (регрес)  - 124 тис. грн. 



-  Дохiд вiд операцiйної оренди нежитлового примiщення  - 183 тис. грн. 

-  Компенсацiя комунальних послуг  - 33 тис. грн. 

-  Дооцiнка залишкової вартостi нерухомого майна в сумi ранiше проведеної уцiнки - 8 тис. грн. 

-  Iншi операцiйнi доходи - " - " 

   

Адмiнiстративнi витрати  (стр.2130)  -  2487  тис. грн. 

 

-  Витрати на оплату працi  - 1413  тис. грн. 

-  Витрати на соцiальнi заходи  - 281 тис. грн. 

-  Формування резерву на виплату вiдпусток - 120 тис. грн. 

-  Амортизацiя  - 230 тис. грн. 

-  Витрати на вiдрядження  -                                                           16 тис. грн. 

- Аудиторськi послуги  -                                                                  30 тис. грн. 

-  Послуги актуарiя -  5 тис. грн. 

-  Телекомунiкацiйнi витрати  -                                  34 тис. грн. 

-  Комунальнi послуги    -                                                              69 тис. грн. 

-  Обслуговування оргтехнiки, програмного забезпечення  -                                                    100 тис. грн. 

-  Пiдписка на перiодичнi видання   -                                               3 тис. грн. 

-  Членськi внески до Лiги страхових органiзацiй   -                                           36 тис. грн. 

 -  Iншi адмiнiстративнi витрати   -                                                  150 тис. грн. 

                                        

      Витрати на збут (стр. 2150) -  2613   тис грн. - включають: 

 

-  Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi витрати)  - 2401 

тис. грн. 

-  Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування  - 206 тис. грн. 

-  Iншi витрати на збут   - 6 тис. грн. 

 

 Iншi операцiйнi витрати (стр. 2180)  -   2932   тис. грн., у т.ч. :             

-  Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти  - 22 тис. грн. 

-  Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi  - 1847 тис. грн. 

-  Витрати на оплату працiвникам пeрших п'яти днiв тимчaсової непрацездатностi, ЄСВ, нарахованi на 

суму лiкарняних  - 27 тис. грн. 

-  Списання безнадiйної заборгованостi   - 11 тис. грн. 

-  Формування резерву сумнiвних боргiв -   384 тис. грн. 

-  Страхування фiнансових ризикiв - " - " 

-  Витрати на утримання автотранспорту - 99 тис. грн. 

-  Судовi витрати  - 5 тис. грн. 

-  Витрати на оперативну оренду   нежитлових примiщень   - 158 тис. грн. 

-  Частка, належна перестраховику вiд реалiзацiї прав вимог до   винних осiб (регрес) - 117 тис. грн. 

-  Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю  - 238 тис. грн. 

-  Iншi операцiйнi витрати -                                                                24 тис. грн. 

-  Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти  - 22 тис. грн. 

-  Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi  - 1847 тис. грн. 

-  Витрати на оплату працiвникам пeрших п'яти днiв тимчaсової непрацездатностi, ЄСВ, нарахованi на 

суму лiкарняних  - 27 тис. грн. 

-  Списання безнадiйної заборгованостi  -  11 тис. грн. 

-  Формування резерву сумнiвних боргiв  -   384 тис. грн. 

-  Страхування фiнансових ризикiв  -  " - " 

-  Витрати на утримання автотранспорту   -  99 тис. грн. 

-  Судовi витрати  -  5 тис. грн. 

-  Витрати на оперативну оренду   нежитлових примiщень   -                                158 тис. грн. 

-  Частка, належна перестраховику вiд реалiзацiї прав вимог до   винних осiб (регрес)  - 117 тис. грн. 

-  Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю  - 238 тис. грн. 

- Iншi операцiйнi витрати  - 24 тис. грн. 



     

Фiнансовi витрати (стр. 2250) -  " - " тис. грн.  

Iншi  фiнансовi витрати (стр. 2270)  - Витрати  вiд змiни вартостi активу (довгострокової дебiторської 

заборгованостi) - 411 тис грн. 

Витрати (дохiд)  з податку на прибуток -  (стр. 2300) - 1148   тис. грн. 

 

Iншi фiнансовi доходи ( стр.2220) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року - Нарахованi вiдсотки за 

депозитами - 5181 тис. грн. 

 

Чистий фiнансовий результат -  прибуток  (стр. 2350) -  2332 тис грн. 

 

 

Керівник    Никитюк Олександр Леонтiйович 

 

Головний бухгалтер   Тюлькiна Любов Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя АЗIНКО" 
за ЄДРПОУ 24646706 

 

 

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 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 516 1 463 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 71 176 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 11 532 21 760 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 21 976 21 856 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 620 ) ( 689 ) 

Праці 3105 ( 2 020 ) ( 1 843 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 516 ) ( 475 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 563 ) ( 691 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 048 ) ( 206 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 515 ) ( 485 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5 ) ( 27 ) 

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 ( 8 550 ) ( 16 728 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 13 935 ) ( 19 125 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7 886 5 677 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 777 ) ( 104 ) 

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 -777 -104 

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 7 109 5 573 

Залишок коштів на початок року 3405 31 318 25 672 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -133 73 

Залишок коштів на кінець року 3415 38 294 31 318 

Примітки: Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi, грошi на рахунках у 

банках. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна 

валюта. Грошовi кошти в iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком в гривнi по курсу 

Нацiонального банку на день складання фiнансової звiтностi.  

Грошовi кошти Товариство розмiщує з урахуванням безпечностi, прибутковостi в банкiвських установах, 

кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за  нацiональною рейтинговою шкалою, не 

нижче ua А-. 

 

Станом на 31 грудня 2018 року : 

За  стр. 3095: "Iншi надходження"   -  21 976   тис. грн. , у т.ч. : 

- % по депозиту в нацiональнiй  валютi -  4977  тис. грн. 



- % по депозиту в iноземнiй нац. Валютi - 60 тис. грн. 

- виданi вванси "Iнго-Україна" - 1 тис. грн. 

- розрахунок страхователiв-резидентiв за послуги страхування  - 591 тис. грн. 

- повернення гарантованого платежу з оренди - 3 тис грн. 

- повернення перестраховочної премiї по договорам перестрахування - 14 тис. грн. 

- агентська винагорода за реалiзованi полiси  згiдно договорам-доручення - 128 тис. грн. 

- оплата по договору про вiдмову вiд прав вимоги - 131 тис грн. 

- комiсiйна винагорода за оцiнку ризика - 40 тис. грн. 

- сплата долей перестраховикiв-резидентiв  - 424 тис. грн. 

-  сплата долей в iнших витратах  з веденню справи  перестраховиками-резидентами - 9 тис. грн. 

-   Регрес  - 4570 тис. грн. 

- Розрахунки з оренди - 183 тис. грн. 

- Розрахунки з компенсацiї комунальних платежiв - 31 тис. грн. 

- розрахунки з вiтчизняними поставщиками - 30 тис . грн. 

- допомога по тимчасовiй непрацездатностi - 21 тис. грн. 

- доход вiд реалiзацiї iнвалюти -  10735 тис. грн. 

- iншi надходження  -   28  тис. грн. 

 

 

За стр. 3190  : "Iншi  витрачення"   -   13 935   тис. грн., у т.ч. :  

- собiвартiсть реалiзованої  iнвалюти  - 10749  тис. грн. 

- облiк зобов'язань ПрАТ "СК "АЗIНКО" згiдно договорiв доручення з виплат комiсiйної 

винагороди  повiренним ( юридичнi та фiзичнi особи)-  2554 тис. грн. 

- облiк зобов'язань ПрАТ "СК "АЗIНКО" згiдно договорiв доручення по перерахуванню страхових 

платежiв (за реалiзованi полiси ЗК, ГО, ВIЧ)-  549 тис. грн. 

- розрахунки по виданним авансам  ("Iнго-Україна") - 50 тис. грн. 

- адмiнiстративнi витрати - 11 тис. грн. 

- iншi  витрачення  -  22 тис. грн.  

 

Грошовi кошти за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року представленi  таким чином:  

        ВСЬОГО  - 38294 тис. грн., в т.ч. 

В нацiональнiй валютi -   36 020  тис. грн. : 

-  поточнi рахунки -  256  тис. грн.  

-  депозитнi рахунки -  35 764 тис. грн.  

В iноземнiй валютi  -   2274  тис. грн.                                                                                                    -  поточнi 

рахунки -   " - "  тис. грн.  

-  депозитнi рахунки -  2274 тис. грн.  

 

Депозити станом на 31.12.18 по строкам розмiщення представленi наступним чином:                                                                                                                                  

     Депозити до 3 мiсяцiв у нац.валютi                              250 тис. грн. 

     Депозити до 3 мiсяцiв у iноземнiй валютi                   - 

     Депозити до 1 року у нац.валютi                             35 514 тис. грн. 

     Депозити до 1 року у iноземнiй валютi                     2274 тис. грн. 

Депозити, не обмеженi для використання                  - 

___________________________________________________________________________ 

Всього                                                                      38038  тис. грн 

 

Концепцiя депозитiв: На 31 грудня 2018 р. депозити розмiщенi у 8 банках. Середня дохiднiсть за 

депозитами  у нацiональнiй валютi у 2018 роцi складає  16,1 % рiчних, дохiднiсть за депозитами у 

iноземнiй валютi - 2,8% рiчних. 

 

 

Керівник    Никитюк Олександр Леонтiйович 

 

Головний бухгалтер   Тюлькiна Любов Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

АЗIНКО" 
за ЄДРПОУ 24646706 

 

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 12 000 2 994 0 16 929 1 029 0 0 32 952 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 12 000 2 994 0 16 929 1 029 0 0 32 952 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 332 0 0 2 332 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 2 355 0 0 0 0 0 2 355 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 2 355 0 0 0 0 0 2 355 

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 0 112 -112 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 0 0 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 2 355 0 112 2 220 0 0 4 687 

Залишок на кінець року  4300 12 000 5 349 0 17 041 3 249 0 0 37 639 

Примітки: Власний капiтал . 

Розмiр власного капiталу  станом на 31.12.2018 р.( рядок 4300,  графа 10)  - 37 639 тис. грн., у т.ч. : 

- статутний капiтал (графа 3) - 12 000 тис. грн.; 

- капiтал у дооцiнках (графа 4 ) - 5 349 тис. грн. 

- резервнiй капiтал (графа 6) -  17 041 тис. грн. 

- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (графа 7) -  3 249 тис.грн. 

 

Статутний капiтал   

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Державна  частка у статутному капiталi вiдсутня. Станом на 31.12.2018 Статутний капiтал 



Товариства сформований та сплачений у повному обсязi i зареєстрований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України 

Станом на 31 грудня 2018 року Статутний капiтал Товариства становить 12 000 000 грн., подiлений на 800000 простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 15 грн. кожна. 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2018 р., дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися. 

 

Капiтал у дооцiнках 

Станом на 31.12.2018 "Капiтал у дооцiнках" становить  5 349 тис.грн., у тому числi дооцiнка нежитлових примiщень у суммi - 4819 тис.грн. дооцiнка 

транспортних засобiв у сумi - 530 тис.грн 

 

Станом на 31.12.2018 року Резервний капiтал товариства становить 17 041 тис.грн.: 

Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, 

встановленого Статутом розмiру Резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за рiк. 

У 2018 роцi нарахована сума резервного капiталу складає 112 тис.грн. 

 

      -  Iншi  резерви :  

28.04.2014р. зi згоди Наглядової Ради Товариства , з метою пiдвищення власного утримання певної частки ризику за окремим об'єктом страхування, яка 

згiдно з вимогами Статутного фонду i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, прийнято рiшення про формування вiльних резервiв 

Товариства за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства у розмiрi 15254 тис.грн. 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - це чистий прибутку, що не  розподiлений мiж учасниками. Станом на 31.12.18 становить  3 249 тис.грн. 

 

 

Керівник    Никитюк Олександр Леонтiйович 

 

Головний бухгалтер   Тюлькiна Любов Володимирiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ АЗIНКО" 

Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ 

Примiтки до  рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк 

 

1 . Загальна iнформацiя. 

1.1. Повна назва пiдприємства: Приватне  акцiонерне товариство "Страхова компанiя  

АЗIНКО". 

1.2. Скорочена назва пiдприємства: ПрАТ "СК "АЗIНКО". 

1.3. Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування): Приватне  акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" є правонаступником всiх прав та обов'язкiв 

Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя Азов". Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя Азов" було створено згiдно iз законодавством України 

09.12.1996 року. 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя Азов"  було перейменоване у Приватне  

акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" вiдповiдно до Протоколу №28 Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 16.06.2014 р. Статут ПрАТ "СК "АЗIНКО" у новiй редакцiї затверджено 

Загальними зборами акцiонерiв та зареєстровано Реєстрацiйною  службою Марiупольського 

мiського управлiння юстицiї Донецької областi 27.06.2014р. за №12741050023000564. 

Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи  ПрАТ "СК "АЗIНКО" видане  серiї СТ № 101  

вiд  23.09.2014р. Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг .  

1.4. Юридична адреса: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2. 

1.5.  Фактична адреса: 04071, м. Київ, провулок Хорива, буд.4, кв.2. 

1.6. Органiзацiйно-правова форма: Приватне  акцiонерне товариство.                          

Розмiр зареєстрованого i сплаченого статутного капiталу становить 12 000 000 грн. Державна 

частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня.   

 

Згiдно iз Статутом учасниками Товариства є: 

 (данi наведенi у вiдсотках)                                                                                           

                                                                                                31.12.2018р.         

 

ТОВ "Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал"                                   22,734                           

(Код ЄДРПОУ 30575383) 

ТОВ "АЗОВЛЛОЙД" (Код ЄДРПОУ 21949346)                59,444                                               

ТОВ "УКЛЛОЙД" (Код ЄДРПОУ 31030564)                     5,05                              

ТОВ "Судоплавна компанiя "Кометас"                               4,041                            

(Код ЄДРПОУ 13482986) 

Никитюк Олександр Леонтiйович                                         7,88975                                               

(IН 2187410217) 

Нiкiтюк Євген Олександрович                                             0,84125                       

(IН 3028905618) 

 Всього:                                                                                   100,00                          

 

1.7. Країна реєстрацiї: Україна 

1.8. Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: http://aic.com.ua/. 

1.9. Адреса електронної пошти: aic@aic.com.ua. 

1.10. Станом на 31 грудня 2018 року i на 31 грудня 2017 р.  кiлькiсть працiвникiв становить 



вiдповiдно 27 i 33 осiб.   

1.11. Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах з особливостями 

оподаткування страховика . Податковий облiк здiйснюється у вiдповiдностi з чинним 

законодавством України, згiдно вимог Податкового кодексу України.  

1.12. Товариством застосована автоматизована форма ведення бухгалтерського облiку, 

бухгалтерiю очолює Головний бухгалтер.   

1.13. Основною метою дiяльностi Товариства є здiйснення господарської дiяльностi, 

спрямованої на одержання прибутку для наступного його розподiлу мiж Акцiонерами 

Товариства. Предметом дiяльностi Товариства є здiйснення страхування, перестрахування i 

спiвстрахування за всiма його видами, а також фiнансова дiяльнiсть, яка пов'язана з 

формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Для цього Товариство 

укладає договори обов'язкового та добровiльного страхування з українськими та iноземними 

юридичними особами, громадянами України, приймає вiд них платежi (внески) як в 

нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi та виплачує страховi вiдшкодування. 

1.14. Станом на 31.12.2018 року Товариство має 18 лiцензiй на здiйснення  страхової 

дiяльностi, якi виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг, з безстроковим термiном дiї, а саме:  

№ лiцензiї Форма 

страхування Види страхування Термiн дiї 

лiцензiї 

АЕ №522594 Добровiльне  Страхування вiд нещасних випадкiв з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ №522591 Добровiльне Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)  з 

15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ №522587 Добровiльне Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) з 15.08.2014 

р 

безстроковий 

АЕ № 522581 Добровiльне Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших 

видiв водного транспорту) з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522580 Добровiльне Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) з 15.08.2014 

р 

безстроковий 

АЕ № 522579 Добровiльне  Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ з 

15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522584 Добровiльне  Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12 статтi 6 

Закону України "Про страхування"); (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного 

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

(вантажобагажу)) з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522582 Добровiльне Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522585 Добровiльне  Страхування вiдповiдностi власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiднiсть перевiзника) з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522586 Добровiльне  Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредиту) з 15.08.2014 р 

безстроковий 



АЕ № 522592 Добровiльне  Страхування фiнансових ризикiв з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522578 Добровiльне  Страхування медичних витрат з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522590 Обов'язкове  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); з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522589 Обов'язкове  Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi з 

15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522588 Обов'язкове  Особисте страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за 

перелiком порiд, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути 

заподiяна третiм особам) з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522593 Добровiльне  Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника)). з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522583 Обов'язкове  Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування. з 15.08.2014 р 

безстроковий 

- Обов'язкове Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного нотарiуса з 24.12.2015 р 

безстроковий 

 

1.15. Вищим органом управлiння є Загальнi збори учасникiв Товариства.  

Органами управлiння  та контролю Товариства є:  

          - Загальнi збори Акцiонерiв Товариства; 

          - Наглядова Рада Товариства;  

          - Правлiння Товариства:  

- Ревiзор Товариства. 

Голова Правлiння Товариства - Никитюк О.Л.   

Головний бухгалтер - Тюлькiна Л.В. 

 

2. Основа представлення фiнансової звiтностi 

 

2.1. Заява про вiдповiдальнiсть 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно подає 

фiнансовий стан ПрАТ "СК "АЗIНКО" станом на 31 грудня 2018 року, а також результати його 

дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, рух грошових коштiв та змiни в капiталi, у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ"). Склад цiєї 

iнформацiї визначається професiйним судженням керiвництва Товариства.   

2.2. Загальнi положення  

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та 

грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 

користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою даної 

фiнансової звiтностi є бухгалтерськi полiтики та принципи, що базуються на вимогах 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), Мiжнародних стандартах 



бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумаченнях (КТМФЗ, ПКТ), якi виданi Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй, що офiцiйно 

оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

МСФЗ приймаються Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (м. Лондон, 

Велика Британiя), їх тлумачення Мiнiстерством фiнансiв України не здiйснюються. При 

формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. Товариство веде 

облiковi записи у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Дана фiнансова 

звiтнiсть складена на основi таких облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними для 

приведення її у вiдповiднiсть МСФЗ у всiх суттєвих аспектах. Пiдготовлена Товариством 

фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає  вимогам чинних МСФЗ, 

дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає 

вимогам нормативних актiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi. Дана фiнансова 

звiтнiсть включає:  

      - Форма № 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан); 

      - Форма № 2 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд); 

       - Форма № 3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом); 

       - Форма № 4 Звiт про власний капiтал; 

       -Примiтки до фiнансової звiтностi, вiдповiдно до вимог МСФЗ. Цi примiтки є невiд'ємною 

частиною звiтностi i вiдповiдають фiнансовому стану та дiяльностi Товариства. 

 

2.3. Функциональна валюта й валюта  , ступiнь округлення    

Функцiональною валютою цiєї фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України, гривня. 

Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються 

операцiями в iноземних валютах. Усi данi фiнансової звiтностi представленi в тисячах 

українських гривень. 

 

2.4.  Звiтний перiод фiнансової звiтностi  

Звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2018 року за звiтний перiод - календарний рiк: з 01 сiчня 

2018 р. до  31 грудня 2018 р.  Iнформацiя, що розкривається в фiнансовiй звiтностi, є зiставною, 

а саме: фiнансова iнформацiя розкривається за звiтний перiод i аналогiчнi перiоди попереднього 

року.  

 

2.5. Безперервнiсть дiяльностi Товариства  

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi допущення, що Товариство буде 

продовжувати свою дiяльнiсть необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає 

реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал 

не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2018 р. 

управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи 

умовами. 

 

2.6. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 

Опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати 

Товариство у звiтному перiодi їх не застосовувало, застосує з початку їх обов'язкового 

застосування.  

         o МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". 13 сiчня 2016 року Рада МСФЗ (IASB) опублiкувала новий 

стандарт.  Початок  обов'язкового застосування  в фiнансової звiтностi з 01 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорiнно 



змiнює облiк у орендарiв. Вiн зобов'язує вiдображати активи i зобов'язання в звiтi про 

фiнансовий стан. Згiдно IFRS 16 оренднi зобов'язання розраховуються як дисконтування 

вартостi майбутнiх орендних платежiв, а активом є право користування орендованого майна 

(right-of-use asset (ROU)), зникає визначення  "операцiйна оренда". В подальшому активи ROU 

облiковуються вiдповiдно МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 36 "Зменшення корисностi 

активiв", а отже  в звiтi про прибутки i збитки у орендаря будуть вiдображатися витрати з 

амортизацiї, фiнансовi витрати з оренди, а також можливi збитки вiд знецiнення активу ROU. 

Згiдно IFRS 16 будь яка оренда для орендатора - це операцiя фiнансування. Очiкується 

збiльшення активiв i пасивiв в бухгалтерському балансi. Змiни торкнуться характеру витрат i 

моделi визнання. Новий стандарт вплине майже на всi фiнансовi показники: спiввiдношення 

власного i позикового капiталу, коефiцiєнт поточної лiквiдностi, оборотнiсть активiв, коефiцiєнт 

покриття.  

       o МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування". 18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) 

опублiкувала новий стандарт, який присвячений облiку договорiв страхування, - МСФЗ (IFRS) 

17 "Договори страхування". Початок  обов'язкового застосування  в фiнансової 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. Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi 

контракти", спрямованi на питання, пов'язанi з рiзними датами вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 i 

нового стандарту МСФЗ 17, який замiнить МСФЗ (IFRS) 4. 

Дана поправка надає компанiям, вiдповiдним критерiєм участi в переважно страховiй дiяльностi, 

можливiсть продовжити застосування поточного облiку за МСФЗ i вiдкласти застосування 

МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в 

областi страхування або перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiше ("Положення 

про закiнчення термiну дiї"). Поправка окремо передбачає для всiх органiзацiй з договорами, що 

потрапляють в сферу дiї МСФЗ (IFRS) 4, можливiсть застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 в повному 

обсязi з урахуванням коригування прибутку або збиткiв, що передбачає виключення впливу 

МСФЗ (IFRS) 9, в порiвняннi з МСФЗ ( IAS) 39, щодо класифiкованих на власний розсуд 

фiнансових активiв, що вiдповiдають вимогам, що пред'являються. Це називається принципом 

"перекриття" i може використовуватися в вiдношеннi окремих активiв, що вiдповiдають певним 

вимогам до класифiкацiї на власний розсуд i змiни такої класифiкацiї. 

o Поправки до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" уточнюють визнання вiдкладених 

податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв, пов'язаних з борговими iнструментами, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю 

У поправках пояснюється, що на пiдставi нереалiзованих збиткiв за борговими iнструментами, 

оцiнюваними за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi, але в цiлях оподаткування 

оцiнюваних за собiвартiстю, можуть виникати тимчасовi рiзницi. 

У поправках також уточуються , що оцiнка можливого майбутнього оподатковуваного прибутку 

не обмежена балансовою вартiстю активу, а також, що при порiвняннi тимчасових рiзниць з 

майбутнiм оподатковуваним прибутком майбутнiй оподатковуваний прибуток не включає в себе 

податковi вiдрахування, пов'язанi зi сторнуванням даних тимчасових рiзниць. 

У поправках пояснюється, що Компанiї повиннi визнавати податковi наслiдки щодо дивiдендiв, 

як цей термiн визначено в МСФЗ (IFRS) 9, в момент визнання зобов'язання з виплати дивiдендiв. 

Податковi наслiдки щодо дивiдендiв в бiльшiй мiрi пов'язанi з минулими операцiями чи подiями, 

якi генерували розподiльчий прибуток, нiж з розподiлами мiж власниками. Отже, Компанiї 

повиннi визнавати податковi наслiдки щодо дивiдендiв у складi прибутку чи збитку, iншого 

сукупного доходу або власного капiталу в залежностi вiд того, де органiзацiя спочатку визнала 

такi минулi операцiї або подiї. Компанiї повиннi застосовувати данi змiни до рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до 

цiєї дати. Якщо Компанiї застосовують данi поправки до бiльш раннього перiоду, вони повинна 

розкрити цей факт. При першому застосуваннi цих поправок органiзацiя повинна застосовувати 



їх до податкових наслiдкiв щодо дивiдендiв, визнаних на дату початку самого раннього 

порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати. 

o  Поправки до МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики". Пункт 14 викладено в наступнiй редакцiї: 

якщо кошти позиченi взагалi й використовуються з метою отримання квалiфiкованого активу, то 

суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, слiд визначати шляхом застосування норми 

капiталiзацiї до витрат на цей актив. Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою 

величиною витрат на позики стосовно всiх непогашених позик суб'єкта господарювання 

протягом цього перiоду, а не лише позик, якi були здiйсненi конкретно з метою отримання 

квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзована суб'єктом господарювання 

протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього 

перiоду. Пункт 28А доповнено наступним змiстом :органiзацiя повинна застосовувати цi змiни 

до витрат, понесених на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше 

застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Пункт 29D викладено в наступнiй редакцiї : суб'єкт 

господарювання застосовує цей стандарт для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 р. 

або пiзнiше.  

o  Уточнення до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" та МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть". Зокрема, у 

МСФЗ 3 тепер мiститься вимога повторної оцiнки частки в бiзнесi за умов, коли суб'єкт 

господарювання отримує контроль над таким бiзнесом, який є спiльною операцiєю. Зазначена 

вимога пов'язана з позицiонуванням такої угоди як поетапного об'єднання бiзнесу. Натомiсть у 

МСФЗ 11 робиться уточнення щодо спiльного контролю: коли пiдприємство отримує спiльний 

контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, пiдприємство не проводить повторної оцiнки 

ранiше визнаної частки в цiй компанiї. 

 

3. Основнi принципи  Облiкової полiтики 

 

3.1. Оцiнки, судження та припущення   

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування 

певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на використання принципiв облiкової 

полiтики, а також суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображенi в звiтностi. 

Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та 

розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

вимог МСФЗ. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та 

iнших факторах, якi вважаються об?рунтованими за даних обставин, результати яких формують 

основу для суджень щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших 

джерел. Допущення i зробленi на їх основi попереднi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет 

необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були 

переглянутi, i у всiх наступних перiодах, викликаних зазначеними змiнами. Товариство здiйснює 

оцiнку та вiдображення активiв i зобов'язань таким чином, щоб не переносити наявнi фiнансовi 

ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану, на наступнi звiтнi перiоди. Активи i 

зобов'язання Товариства первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи виникнення та в 

подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi 

оцiнок i ключовi судження при використаннi облiкової полiтики представленi далi. 

 

3.2. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ  

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:  

- подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Товариства;  



- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;  

- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;  

- є повною в усiх суттєвих аспектах.  

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 

далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:  

- вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;  

- визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у 

Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.  

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує положення iнших органiв, що 

розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для 

розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, 

тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

 

3.3. Судження щодо справедливої вартостi активiв 

Розрахунок справедливої вартостi активiв,  що  активно  обертаються  на  органiзованих 

фiнансових  ринках,  розраховується  на  основi  поточної  ринкової  вартостi, що сформувалась 

за наслiдками торгiвельної сесїї станом на час її закриття. В iнших випадках оцiнка справедливої 

вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої  

економiчної  ситуацiї на момент її оцiнки,  ризикiв,  властивих  конкретним  фiнансовим 

iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 

Для оцiнки статей, включених до фiнансової звiтностi Товариства було використано валюту 

первинного економiчного середовища, у якому працює Товариство (функцiональна валюта - 

українська гривня).  

Основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були 

такими: 

Валюта     31 грудня 2018 р., грн    31 грудня 2017 р., грн 

1 євро (EUR)      31,71   33,50 

1 долар США (USD)     27,67   28,07 

 

Переоцiнка активiв в iноземнiй валютi здiйснювалась щоденно за курсами Нацiонального банку 

України, якi дiяли на вiдповiдну дату.   

 

   3.4. Судження щодо змiн справедливої вартостi активiв.  

Товариство вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що: 

  (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки 

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних 

курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а 

також специфiчних особливостей операцiй;  

 та (б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також 

на доходи (витрати) може бути значним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначена на кiнець звiтного перiоду iз 

залученням незалежного оцiнювача ПП "Центр експертних послуг" (сертифiкат №424/18, дата 

видачi: 25 травня 2018 року, виданий Фондом державного майна України). 

3.5. Використання ставок дисконтування. 

В Товариствi протягом звiтного року не облiковувались активи та зобов'язання, якi  вимагають 

дисконтування, за винятком довгострокової дебiторської заборгованостi. Керiвництво 

здiйснювало професiйнi судження щодо розмiру довгострокової дебiторської заборгованостi з 



використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

3.6. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв Керiвництво 

Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, 

що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ?рунтується 

на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. 

Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з погашенням довгострокової 

дебiторської заборгованостi та можуть суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.  

3.7. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв  

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої 

дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх 

знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження 

керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що 

вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. Протягом звiтного року Товариством не 

встановлено ознак знецiнення активiв. 

 

3.8.  Методики оцiнювання, якi використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю  

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi

 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 

ставки за депозитними договорами 

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 

отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Ринковий, дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 

котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 

вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 

вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 

Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою 

вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi 

оцiнки професiйних оцiнювачiв 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 



вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 

грошовi потоки 

 

3.9.  Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi на 

31.12.18, тис.грн  

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень (цiни котирування 

(нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов'язання) 2 рiвень (вхiднi 

данi, (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi можна спостерiгати для активу чи 

зобов'я- зання прямо або опосередковано) 3 рiвень (вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких 

немає у вiдкритому доступi) 

Iнвестицiйна нерухомiсть - - 2362 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти - - 38294 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - -  

 

4290 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - 198 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - - 8005 

Товариство здiйснює безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань  iз 

використанням закритих вхiдних даних 3 рiвня, якi протягом поточного року не призвели до 

змiни розмiру прибутку або збитку, за винятком iнвестицiйної нерухомостi. Збиток вiд визнання 

справедливої вартостi  iнвестицiйної нерухомостi  у 2018 роцi становить  238 тис. грн. 

 

3.10. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 

Найменування показникiв Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

 2018 рiк 2017 рiк 2018 рiк 2017 рiк 

1 2 3 4 5 

Iнвестицiйна нерухомiсть 2362 2600 2362 2600 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 38294 31318 38294 31318 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 4290 3545 4290 3545 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 198 5888 198 5888 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 8005 8155 8005 8155 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 

вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка 

суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 

користувачiв фiнансової звiтностi. 

3.11. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках  

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Товариство не застосовувало змiни в облiкових 

полiтиках в 2018 роцi порiвняно iз облiковими полiтиками, якi Товариство використовувало для 

складання фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2018 року. 

 

3.12. Про облiкову полiтику Товариства 

Основнi принципи облiкової полiтики, викладенi нижче, застосовувалися послiдовно при 

складаннi цiєї фiнансової звiтностi 

Облiкова полiтика  ПрАТ "СК "АЗIНКО" побудована вiдповiдно до вимог Закону України  "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" в частинi застосування в 

бухгалтерському облiку Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також з метою 



забезпечення на пiдприємствi єдиної методики вiдображення господарських операцiй та 

складання достовiрної фiнансової звiтностi. 

Облiкова полiтика визначена Наказом №12/1-П вiд 01 вересня 2015 року "Про облiкову полiтику 

пiдприємства" та розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi 

використовуються при веденi облiку згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(МСБО) та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової 

(МСФЗ).  

Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та 

деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi. Основними якiсними характеристиками 

фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, 

переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть 

пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне 

та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та 

змiн у фiнансовому станi Товариства. 

 

Перед складанням рiчного фiнансового звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя 

активiв i зобов'язань Товариства, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до Наказу про 

iнвентаризацiю № 06-П вiд 15.11.2018 р. 

 

3.13.  Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi  

Активами визнаються такi ресурси, якi контролюються Товариством у результатi минулих 

подiй, використання яких, як очiкується приведе до збiльшення економiчних вимог.   

Класифiкацiя активiв (необоротнi/оборотнi) та зобов'язань за строками погашення 

(довгостроковi/поточнi) здiйснюється пiд час їх первинного визнання залежно вiд термiну 

iснування, користування, володiння ними Товариством в порiвняннi з їх операцiйним циклом. 

Тривалiсть операцiйного циклу складає один календарний рiк. Актив визнається оборотним, 

якщо:    -  його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу чи використання в 

межах звичайного операцiйного циклу;   

- актив призначений для реалiзацiї (торгiвлi) або його передбачається реалiзувати протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду;   

-  актив являє собою грошовi кошти, за виключенням випадкiв наявностi обмежень на його 

обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля 

закiнчення звiтного перiоду.   

Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi.  

Поточна дебiторська заборгованiсть за роботи, послуги визнається активом одночасно з 

визнанням доходу вiд робiт i послуг та оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї на 

дату визнання.  

Зобов'язання - заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiй минулих перiодiв, 

врегулювання якої приведе до вiдтоку ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду.  

Зобов'язання визнається короткостроковим (поточним), якщо воно вiдповiдає одному iз 

наступних критерiїв:  

- передбачається, що зобов'язання буде погашено в ходi звичайного операцiйного циклу;  

- зобов'язання призначено, головним чином, для продажу;   

-  зобов'язання пiдлягає погашенню протягом 12 мiсяцiв пiсля дати балансу.   

Товариство не має безумовного права вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi протягом 12 

мiсяцiв пiсля дати балансу. Зобов'язання, що не вiдповiдають жодному iз перерахованих 

критерiїв вважаються довгостроковими.  

Частина довгострокових зобов'язань, що пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв вiд 

останнього числа кожного календарного мiсяця, переводиться в поточнi зобов'язання на ту ж 

дату.  

Капiтал - доля, що залишається в активах Товариства пiсля вирахування всiх її зобов'язань.  



Дохiд - прирiст економiчних вигод протягом звiтного перiоду, у формi припливу (або 

збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не 

пов'язаного з вкладами власникiв.  

Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi 

вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, ведучих до зменшення капiталу, не пов'язаного з 

його розподiлом мiж власниками (учасниками).  

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Визнанню у фiнансовiй звiтностi 

пiдлягають тi елементи, якi:  

- вiдповiдають визначенню одного з елементiв;  

- вiдповiдають критерiям визнання.  

Критерiї визнання:  

- iснує вiрогiднiсть здобуття або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, 

що вiдповiдає визначенню елементу;  

- об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути надiйно вимiряна.   

Всi активи, якi знаходяться у власностi Товариства, є контрольованими i достовiрно оцiненими. 

Активи i зобов'язання оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи виключали 

можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.  

 

3.14.  Операцiї в iноземних валютах  

Грошовi активи й зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi станом на звiтну дату, переводяться 

у функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на звiтну дату. Негрошовi активи й 

зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi i вiдображенi по фактичним витратам, переводяться у 

функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв на дату здiйснення операцiї. Курсовi 

рiзницi, що виникають у результатi переводу в iноземну валюту, вiдображаються у складi 

прибутку або збитку.  

 

   3.15. Облiк основних засобiв  

Облiк основних засобiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ ( IAS) 16 "Основнi засоби", який є 

мiжнародним стандартом , що регулює порядок облiку основних засобiв. Товариство 

скористалося правом, наданим параграфом 9 МСФЗ ( IAS) 16, i встановило одиницею облiку 

основних засобiв об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв вести по 

об'єктах, в розрiзi мiсць зберiгання та матерiально - вiдповiдальних осiб. 

 Первiсне визнання об'єктiв основних засобiв здiйснюється за його собiвартiстю. Структура 

первiсної вартостi основних засобiв визначається способом придбання об'єкта.  

Об'єкти нерухомостi та транспортнi засоби оцiнюються за справедливою вартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення, визнаних пiсля дати переоцiнки. 

Переоцiнка здiйснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненостi в тому, що 

справедлива вартiсть переоцiненого активу не вiдрiзняється iстотно вiд його балансової 

вартостi. 

Збiльшення вартостi вiд переоцiнки вiдображається у складi iншого сукупного доходу i 

призводить до збiльшення резерву переоцiнки активiв, що входить до складу власного капiталу, 

за винятком тiєї його частинi, яка вiдновлює зменшення вартостi цього ж активу, в наслiдок 

подiї  попередньої переоцiнки, яка була вiдображена ранiше в звiтi про прибутки i збитки. В 

цьому випадку збiльшення вартостi активу визнається в звiтi про прибутки i збитки. Знецiнення 

в наслiдок переоцiнки визнається в звiтi про прибутки i збитки, за винятком тiєї його частини, 

яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку по тому ж активу, ранiше визнану у складi 

резерву переоцiнки. 

Витрати на ремонт основних засобiв капiталiзуються у випадках, якщо в результатi 

збiльшуються або суттєво вдосконалюються вiдповiднi активи.  

Визначення основних засобiв такими, а також допущення про термiн корисного використання 

об'єктiв основних засобiв, проводить постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя на пiдприємствi 



згiдно Наказу. 

Згiдно МСФЗ (IAS) 16 термiн корисної служби об'єкта основних засобiв - це перiод, протягом 

якого очiкується використання активу, що амортизується.  

Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв для цiлей бухгалтерського облiку 

визначається виходячи з таких допустимих строкiв корисного використання : 

а ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 103, з них: 

  будiвлi, нежитловi примiщення ( квартири) - 30 рокiв; 

б) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 104 - вiд 2 до 5 рокiв, з них: 

   - Машини та обладнання - 5-10 рокiв; 

в) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 105 - вiд 5 до 10 рокiв; 

г ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 106 - вiд 4 рокiв до 5 рокiв; 

д ) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 109 - вiд 12 до 15 рокiв. 

е) для об'єктiв, що облiковуються на субрахунку 117 - в межах строку дiї договору операцiйної 

оренди. Якщо полiтикою компанiї передбачено щорiчне продовження договору операцiйної 

оренди, то строк корисного використання встановлюється з урахуванням очiкуваного 

максимального термiну договiрних вiдносин ( 30 рокiв). 

Строки корисного використання переглядаються з моменту введення об'єкта основних засобiв в 

експлуатацiю. 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв, застосовувати прямолiнiйний метод нарахування  

амортизацiї. Амортизацiю нараховувати щомiсяця. 

Коли активи продають або лiквiдують, рiзницю мiж чистими надходженнями та чистою 

балансовою сумою активiв визнають як прибуток або збиток у складi операцiйного доходу 

вiдповiдно. 

В звiтному  роцi  збiльшення вартостi основних засобiв вiдбувалося шляхом  придбання нових 

основних засобiв за рахунок власних коштiв. 

У 2018 роцi вартiсть основних засобiв було збiльшено на 39 тис. грн. за рахунок придбання 

комп'ютерної технiки в кiлькостi 8 одиниць. Вибуття основних засобiв  у 2018 роцi пов'язане з їх 

списанням внаслiдок неможливостi  подальшої експлуатацiї комп'ютерного обладнання  та 

меблiв у кiлькостi 36 одиниць на суму 78 тис. грн.  

 

Станом на 31 грудня 2018 року професiйним суб'єктом оцiночної дiяльностi ПП "Центр 

експертних послуг" (сертифiкат №424/18, дата видачi: 25 травня 2018 року, виданий Фондом 

державного майна України) проведена переоцiнка балансової вартостi об'єктiв нерухомостi до 

рiвня  справедливої (ринкової) вартостi на суму 2161 тис. грн. (Дооцiнка залишкової вартостi в 

складi доходу в сумi ранiше проведеної уцiнки - 8 тис.грн, дооцiнка залишкової вартостi у складi 

капiталу у дооцiнках -2153 тис.грн). 

У  груднi 2018 року була здiйснена переоцiнка транспортних засобiв на загальну суму 202 

тис.грн., у тому числi: 

- Toyota Camry -86 тис.грн 

- Chevrolet Lacetti -116 тис.грн. 

Середньоринкова вартiсть легкових транспортних засобiв була встановлена вiдповiдно до 

пункту 267.2 статтi 267 Податкового кодексу України за Методикою визначення 

середньоринкової вартостi легкових автомобiлiв, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України № 66 вiд 18 лютого 2016 року зi змiнами (на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства 

економiчного розвитку i торгiвлi України розмiщено банер "Розрахунок середньоринкової 

вартостi транспортних засобiв"). 

 

Балансова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року 

та 31 грудня 2017 року, представлена таким чином: 

Види основних засобiв Залишкова вартiсть на 

 31.12.2018 р., тис. грн. 31.12.2017р., тис. грн. 



Будинки, споруди, передавальнi пристрої  2697 577 

Машини, обладнання  68 46 

Транспортнi засоби 343 226 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  7 9 

Iншi основнi засоби                         0 1 

Iншi необоротнi матерiальнi активи 255 271 

 Разом 3370 1130 

 

Рух основних засобiв за 2018 рiк  представлений таким чином: 

Найменування ВСЬОГО Будинки, споруди,  передавальнi пристрої  Машини, 

обладнання                         Транспортнi засоби Iнструменти прилади, iнвентар   Iншi основнi 

засоби                          

Iншi необоротнi матерiальнi активи 

Залишкова вартiсть  на 01.01.18 1130 577 46 226 9 1  

 

271 

Первiсна вартiсть на 01.01.18 2666 1040 360 698 147 14  

407 

Сума зносу на 01.01.18 1536 463 314 472 138 13  

136 

Надiйшло за  рiк (придбання) 39 - 39 - - -  

 

- 

Дооцiнка залишкової вартостi в складi доходу в сумi ранiше проведеної уцiнки 8 8

 - - - - - 

Дооцiнка первiсної вартостi   6507 4191 - 2316 - - - 

Дооцiнка зносу 4152 2038 - 2114 - - - 

Вибуло по залишковiй вартостi  0 - 0 - 0 -  

- 

 

Вибуло по первiснiй вартостi 78 - 67 - 11 - - 

Вибуло зносу 78 - 67 - 11 - - 

Нарахована   амортизацiя 162 41 17 85 2 1 16 

Залишкова вартiсть  на 31.12.18 3370 2697 68 343 7 0  

255 

Первiсна вартiсть на 31.12.18 9142 5239 332 3014 136 14 407 

Сума зносу на 31.12.18 5772 2542 264 2671 129 14 152 

 

3.16.  Нематерiальнi активи 

    Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи 

облiковуються за вартiстю придбання. Витрати на придбання нематерiальних активiв 

капiталiзуються.  

Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку та звiтностi вiдповiдно до МСБО 38 

"Нематерiальнi активи".   

Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв  розраховується iз застосуванням 

прямолiнiйного методу, виходячи зi строку корисного використання об'єкта.  Строки корисного 

використання об'єкта визначаються, виходячи iз юридичних прав Товариства на нематерiальний 

актив: 

o програмне забезпечення - 10 рокiв; 

o лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є безстроковими. Вони не амортизуються, але 

аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть пiдстав для оцiнки таких активiв як 



безстрокових та наявнiсть ознак зменшення корисностi. Зменшення корисностi основних засобiв 

та нематерiальних активiв у 2018 роцi не визначалось. 

o   веб-сайт - 10 рокiв; 

o iншi нематерiальнi активи (Лiцензiя на використання ПЗ "Експерт -ФМ", тариф "Безлiмiтний" - 

1 рiк, Послуги електронних цифрових пiдписiв - вiд 6 мiсяцiв до 2 рокiв, Квалiфiкована 

електронна довiрча послуга за тарифним планом "Комерцiйний" -1 рiк). 

Збiльшення  нематерiальних активiв на суму 715 тис. грн. пов'язане з подальшим створенням 

бази даних пiдприємства у сумi 710 тис. грн, та придбанням iншi нематерiальнi активи у сумi 5 

тис. грн:  

- Лiцензiя на використання ПЗ "Експерт -ФМ" - 2 тис грн; 

- Послуга ЕЦП вiд Нацiонального депозитарiю України - 1 тис. грн; 

- Квалiфiкована електронна довiрча послуга за тарифним планом "Комерцiйний"  -1 тис.грн; 

- Iншi послуги ЕЦП - 1 тис.грн. 

 

На балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи за iсторичною вартiстю (тис.грн.) 

Назва Залишок на початок року 2018 р. Надiйшло за рiк Нарахована   амортизацiя

 Залишок на кiнець року 2018 р. 

 Первiсна вартiсть  знос   Перiсна вартiсть  знос 

Нематерiальнi активи, у тому числi:  577 192 715 68 1292 260 

Лiцензiї 252 - - - 252 - 

Бази даних 247 174 710 58 957 232 

Веб-сайт 78 18 - 8 78 26 

Iншi - - 5 2 5 2 

    

3.17. Iнвестицiйна нерухомiсть  

Iнвестицiйної нерухомостi вiдображається в облiку вiдповiдно до  вимог МСБО 40 

"Iнвестицiйна нерухомiсть". Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi утримуються  з  метою  

отримання  орендних платежiв.  

Товариство обрало модель облiку iнвестицiйної нерухомостi за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi може визначатися  iз залученням незалежного 

оцiнювача або самостiйно.  Найкращим свiдченням справедливої вартостi є поточнi цiни, що 

iснують на активному ринку на подiбну нерухомiсть у тiй самiй мiсцевостi i в подiбному станi за 

подiбних умов угод про оренду або iнших контрактiв. Товариство  намагається визначити будь-

якi рiзницi в характерi, мiсцеперебуваннi чи станi власностi або в контрактних умовах угод про 

оренду чи iнших контрактiв стосовно нерухомостi.  

Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або 

збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або 

збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.  

До iнвестицiйної нерухомостi вiднесено об'єкт нерухомостi: нежитлове примiщення, 

розташоване за адресою: м. Днiпро, вул. Титова, буд. 24, примiщення 21, площею 53,3 кв.м 

 Станом на 31 грудня 2018 року професiйним суб'єктом оцiночної дiяльностi ПП "Центр 

експертних послуг" (сертифiкат №424/18, дата видачi: 25 травня 2018 року, виданий Фондом 

державного майна України) проведена переоцiнка балансової вартостi об'єктiв нерухомостi до 

рiвня  справедливої (ринкової) вартостi.  

Назва Залишок на початок року 2018 р. Переоцiнка (уцiнка) до справедливої вартостi

 Залишок на кiнець року 2018 р. 

 Первiсна вартiсть  знос  Первiсна вартiсть знос 

Нежитлове примiщення: м. Днiпро, вул. Титова, буд. 24, примiщення 21 2600 0 238

 2362 0 

 

3.18. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 



У 2018 роцi з Iншої поточної дебiторської заборгованостi до складу Довгострокової дебiторської 

заборгованостi було переведено  заборгованiсть за Договором про вiдступлення права вимоги 

вiд 02.11.2010 року до АКБ "Трансбанк"  у сумi 652 тис.грн. Первiсний кредитор (ПрАТ "СК 

"АЗIНКО") передає, а Новий кредитор (гр. Федянiн Олександр Вiкторович) приймає на себе 

право вимоги боргу з АКБ "Трансбанк" (Боржник) суму, яка складається з сум грошових коштiв 

на депозитних рахунках, суми вiдсоткiв та суми штрафних санкцiй та судових витрат. 

Договором вiд 03 квiтня 2014 року збiльшений строк позовної давностi до 10 рокiв по всiм 

зобов`язанням (Керуючись статтею 259 Цивiльного кодексу України). 

За договорами поступки права вимоги вiдступається "грошова" дебiторська заборгованiсть не 

призначена для перепродажу, а утримується для погашення. Довгострокова дебiторська 

заборгованiсть, яка первiсно визнається за теперiшньою вартiстю суми до отримання, в 

подальшому облiкується як рiзниця мiж теперiшньою вартiстю при первiсному визнаннi та 

номiнальною сумою амортизується i визнається вiдсотковим доходом. Сума амортизацiї 

пiдлягає списанню на рахунки облiку фiнансових доходiв i витрат, виходячи з суми 

заборгованостi, перiоду погашення та ефективної ставки вiдсотка протягом усього перiоду 

погашення заборгованостi. 

У 2018 роцi довгострокова дебiторська заборгованiсть була скоригована шляхом дисконтування 

за ринковою ставкою вiдсотка на кiнець року та становить 241 тис.грн. 

 

3.19. Запаси 

Облiк запасiв вести вiдповiдно до вимог МСФЗ (IAS) 2 "Запаси", який є мiжнародним 

стандартом, що регулює порядок облiку запасiв . 

Встановити, що початковою оцiнкою придбаних запасiв є їх собiвартiсть, яка включає витрати 

на придбання, iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з запасами. 

Згiдно вимог МСФЗ (IAS) 2 запаси вiдображаються в балансi за найменшою з двох величин: 

собiвартiстю або чистою реалiзацiйною вартiстю. 

Запаси облiковують за чистою реалiзацiйною вартiстю, якщо на дату балансу: 

а) їх вартiсть зменшилася; 

б) вони зiпсувалися, або стали непридатними до використання; 

в) втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. 

Вибуття запасiв здiйснювати  за собiвартiстю перших по надходженню (ФIФО).  

Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається витратою того звiтного перiоду, в якому 

визнається дохiд. 

До  складу  запасiв у 2018 роцi, що оцiнюються вiдповiдно з МСБО 2 "Запаси"  вiднесенi: 

паливно-мастильнi матерiали (газ, бензин А-95 у талонах) та iншi матерiали (страховi полiси, 

договори страхування). Одиницею  запасiв  вважається  кожне  найменування  цiнностей. 

 

Балансова вартiсть запасiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, 

представлена таким чином: 

Назва Станом на 31.12.2018р., тис. грн. Станом на 31.12.2017р.,тис. грн. 

Виробничi запаси 9 13 

 

3.20.  Грошовi кошти та їх еквiваленти  

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi, грошi на рахунках у банках. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж 

функцiональна валюта. Грошовi кошти в iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком в 

гривнi по курсу Нацiонального банку на день складання фiнансової звiтностi.  

Грошовi кошти Товариство розмiщує з урахуванням безпечностi, прибутковостi в банкiвських 

установах, кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за  нацiональною 

рейтинговою шкалою, не нижче ua А-. 



 

Грошовi кошти за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, 

представленi  таким чином:                                                        

Найменування Станом    

на 31.12.2018р.,   

тис. грн. Станом   

на 31.12.2017 р.,  

тис. грн. 

В нацiональнiй валютi   

" поточнi рахунки 256 671 

" депозитнi рахунки 35764 30272 

Всього: 36020 30943 

в iноземнiй валютi   

" поточнi рахунки - 375 

" депозитнi рахунки 2274 - 

Всього: 2274 375 

РАЗОМ: 38294 31318 

 

ў Депозити станом на 31.12.18 по строкам розмiщення представленi наступним чином: 

                                                                                    (у тис. грн)                                              

     Депозити до 3 мiсяцiв у нац.валютi                         250 

     Депозити до 3 мiсяцiв у iноземнiй валютi                  - 

     Депозити до 1 року у нац.валютi                            35514  

     Депозити до 1 року у iноземнiй валютi                   2274 

     Депозити, не обмеженi для використання               -   

___________________________________________________________________________ 

Всього                                                                             38038 

 

Концепцiя депозитiв: На 31 грудня 2018 р. депозити розмiщенi у 8 банках. Середня дохiднiсть за 

депозитами  у нацiональнiй валютi у 2018 роцi складає  16,1 % рiчних, дохiднiсть за депозитами 

у iноземнiй валютi - 2,8% рiчних. 

 

3.21.  Дебiторська заборгованiсть   

Дебiторська заборгованiсть   визнається в разi виникнення юридичного права на отримання 

платежу згiдно з договором. Попередня оплата визнається на дату платежу як аванс. Дебiторська 

заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю. Товариство вважає несуттєвим 

результат дисконтування для короткострокової дебiторської заборгованостi.  

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення  корисностi (фактори, якi 

Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв 

вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у 

строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника: для групи дебiторiв такими факторами є 

негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi 

прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi),  

балансова вартiсть  активу  зменшується  на  суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку 

резервiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається 

на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка є достатньою для покриття понесених 

збиткiв. Якщо  в  наступному  перiодi  сума збитку  вiд  зменшення  корисностi  зменшується  i  

це  зменшення  може  бути  об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання 

зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за 

рахунок коригування резервiв. У  разi  неможливостi  повернення дебiторської заборгованостi  

вона  списується  за  рахунок  створеного  резерву  на  покриття збиткiв вiд зменшення 



корисностi.  

 Дебiторська заборгованiсть групується за строками її непогашення i класифiкується:  

- дебiторська заборгованiсть, яка виникає при  здiйсненнi страхової дiяльностi; 

- iнша дебiторська заборгованiсть.  

 

Дебiторською заборгованiстю при  здiйсненнi страхової дiяльностi є:  

- дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визнається на дату початку 

дiї договорiв страхування (перестрахування) та є заборгованiстю страхувальникiв 

(перестрахувальникiв) по сплатi страхових премiй/платежiв вiдповiдно до договору на звiтну 

дату. Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визначається по 

кожному договору страхування (перестрахування);  

-  дебiторська заборгованiсть за страховими виплатами/вiдшкодуваннями, якi компенсованi  

перестраховиками визнається  в момент  визнання кредиторської заборгованостi Товариства за 

страховими виплатами/вiдшкодуваннями та оцiнюється вiдповiдно до умов договору 

перестрахування;  

-  дебiторська заборгованiсть щодо комiсiйної винагороди, яка пiдлягає сплатi 

перестраховиками, визнається на дату початку дiї договорiв перестрахування та визначається на 

пiдставi  договорiв перестрахування ризикiв;  

-  дебiторська заборгованiсть третiх осiб за заподiянi збитки (регрес) визнається на дату 

врегулювання регресних вимог. Вiдображення врегульованих регресних вимог в 

бухгалтерському облiку здiйснюється по кожнiй страховiй виплатi. 

Iнша дебiторська заборгованiсть включає:  

- дебiторську заборгованiсть постачальникiв товарiв, робiт, послуг, якщо формою розрахунку є 

попередня оплата (аванс);  

- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; 

- дебiторську заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв;  

-  iншу дебiторську заборгованiсть. 

 

Склад  та  суми дебiторської заборгованостi, вiдображенi у Балансi (тис.грн.): 

Найменування Станом 

на 31.12.2018 р. Станом 

на 31.12.2017 р. 

за страховими премiями 4290 3545 

за   виданими   авансами   24 20 

з розрахунками з бюджетом   - 4 

за нарахованими вiдсотками 395 323 

iнша  198 5888 

Разом: 4907 9780 

 

ў Поточна дебiторська заборгованiсть за страховими премiями становить  4290  тис. грн. 

(термiн  непогашення - до  12  мiсяцiв). 

№з/п Найменування пiдприємства Сума, тис. грн. 

1 Розрахунки зi страхувальниками - нерезидентами за послуги страхування морського 

транспорту , в тому числi: 3813 

1.1 Marine Risk Solutions Inc., Панама - 48 тис. дол. США 1339 

1.2 Marine Risk Solutions Inc., Панама - 56 тис. євро 1761 

1.3. Messrs B&I Shipping Sal, Лiван - 18 тис.дол 491 

1.4. Messrs B&I Shipping Sal, Лiван - 7 тис. євро 222 

2 Розрахунки зi страхувальниками -  резидентами за послуги страхування, в тому числi:

 220 

2.1. Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я). Страхувальники - фiзичнi 



особи 37 

2.2. Страхування медичних витрат 2 

2.3. Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 20 

2.4. Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 160 

2.5. Iншi види страхування 1 

3 Розрахунки з перестраховиками - резидентами зi сплати перестрахувальних премiй: 

 257 

3.1. ПрАТ "СК "Брокбiзнес" 55 

3.2. ПрАТ "СК Теком" 202 

 

На 31 грудня 2018 р. немає дебiторської заборгованостi за операцiями страхування та 

перестрахування, яка була б простроченою. Резерв сумнiвної заборгованостi не формується з 

причини розiрвання договорiв страхування та перестрахування в разi не оплати їх в 

обумовленому договорi термiн. 

 

ў Дебiторська  заборгованiсть за  виданими  авансами складає  24 тис. грн.  та  включає: 

№з/п Найменування статтi Сума тис. грн 

1 Сплаченi судовi  збори для вiдкриття виконавчих впроваджень 4 

2 Дебiторська заборгованiсть ТОВ " Iнститут проект та будiвництва Експертиз" за паспорт 

водного господарства 2 

3 Дебiторська заборгованiсть СПД Саломатiн А.С. за створення нематерiального активу  

(баз даних) 15 

4 Iнша дебiторська заборгованiсть за виданими авансами контрагентам  3 

 

 

ў Дебiторська  заборгованiсть за   рахунками за  нарахованими вiдсотками станом на 

31.12.18  складає  395  тис. грн.  та  включає: 

№з/п Найменування статтi Сума тис. грн. 

1  % по залишкам грошових коштiв на   поточних рахунках 2 

2 % по залишкам грошових коштiв на   депозитних рахунках у нацiональнiй валютi 388 

3 % по залишкам грошових коштiв на   депозитних рахунках у iноземнiй валютi  5 

  

ў Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2018 року становить  198 тис. грн., до 

складу якої  увiйшли:   

№ за/п Найменування статтi Сума,  

тис. грн. 

1 Дебiторська заборгованiсть фiзичних осiб по страхуванню цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв транспортних засобiв 6 

2 Дебiторська заборгованiсть ТОВ "ТАБАТА" за вiдшкодування спожитих комунальних 

послуг згiдно Договору оренди нежитлового примiщення вiд 03.07.17 5 

3 Дебiторська заборгованiсть за  сумами, що отримуються в результатi реалiзацiї 

переданого страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за 

заподiянi збитки включаючи дохiд, отриманий вiд заходiв досудового врегулювання та судового 

захисту вiд третьої сторони, такої як вiдповiдач  з урахуванням нарахованого резерву 162 

4 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з СК "IНГО-Україна" (комiсiйна винагорода 

по страхуванню цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв) 4 

5 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з державними цiльовими фондами (з 

тимчасoвої непрацездатностi) 12 

6 Iнша дебiторська заборгованiсть  9 

 

3.22. Поточнi зобов'язання  



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

ознак:  

- Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;  

- Товариство 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. Свої фiнансовi зобов'язання Товариство класифiкує при їх первiсному визнаннi. 

Оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових 

активiв. Тестування на знецiнення фiнансових зобовя'зань Товариство проводить аналогiчно 

тесту на знецiнення фiнансових активiв. Визнання фiнансового зобов'язання в балансi (звiтi про 

фiнансовий стан) припиняється якщо зобов'язання погашено, анульовано або термiн його дiї 

вичерпано. Якщо фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, 

така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi 

результати.  

Фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю 

 Фiнансовi зобов'язання вiдображенi за справедливою вартiстю. Фiнансовi зобов'язання Компанiї 

включають кредиторську заборгованiсть, яка виникає при  здiйсненнi страхової дiяльностi та 

iншу кредиторську заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть групується за строками її 

непогашення.  

Станом на 31 грудня 2018 р. у Товариства вiдсутня довгострокова кредиторська заборгованiсть.  

У статтi "Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю" вiдображено:  

-  зобов'язання за виплатами страхових вiдшкодувань. Зобов'язання  визнаються на дату 

затвердження страхового акту,  який є пiдставою для нарахування в бухгалтерському облiку 

страхового вiдшкодування, та вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю.  

-  зобов'язання за розрахунками з перестраховиками. Зобов'язання визнаються на дату 

початку дiї договору перестрахування та вiдображаються  в облiку вiдповiдно до умов договору 

перестрахування.  

-  аванси, отриманi за договорами страхування. Попередня оплата - це суми премiї, що 

отриманi до виникнення дебiторської заборгованостi за нарахованими страховими премiями. У 

зв'язку з цим отриманi суми попередньої оплати вiдображаються як зобов'язання з прямого 

страхування до початку дiї договору страхування, а також до дати сплати премiї (у разi сплати 

страхової премiї за дiючими договорами ранiше, нiж визначено договором).  

-  заборгованiсть за агентською винагородою страховим агентам. Заборгованiсть за 

агентською  винагородою  страховим агентам в бухгалтерському облiку визнається на дату 

пiдписання актiв отриманих агентських послуг. Заборгованiсть за агентською винагородою 

оцiнюється вiдповiдно до ставок агентською винагороди за видами страхування, якi 

встановлюються наказом Керiвника, до сплачених страхових платежiв за договорами, 

укладеними  за посередництвом агентiв.  

Iнша кредиторська заборгованiсть включає:  

-  кредиторська  заборгованiсть за товари, роботи, послуги;  

-  кредиторська   заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; 

- кредиторська   заборгованiсть за розрахунками зi страхування; 

- кредиторська   заборгованiсть за розрахунками з оплати працi; 

- кредиторська   заборгованiсть за одержаними авансами; 

- поточнi забезпечення; 

- iншi поточнi зобов'язання. 

Склад  та  суми кредиторської заборгованостi, вiдображенi у Балансi (тис.грн.): 

Назва Сальдо   на      31.12.2018 р. Сальдо   на      31.12.2017 р. 



за розрахунками за товари, роботи, послуги 60 

 54 

за розрахунками з бюджетом 1178 1072 

за розрахунками зi страхування 25 23 

з оплати працi 100 101 

за одержаними авансами 15 15 

за страховою дiяльнiстю 8005 8155 

поточнi забезпечення 227 231 

поточнi зобов'язання 6 10 

Разом: 9616 9661 

 

зобов'язання  за  розрахунками  за товари, роботи, послуги станом на 31.12.18  становить 60  тис. 

грн., у т.ч.: 

№ з/п Найменування кредитора Сума, 

тис. грн. 

1 Лiга страхових органiзацiй України (за членськi внески) 30 

2 Пов'язана особа: ТОВ "Азовллойд", (за оренду примiщення м. Марiуполь) 17 

3 ПП "Центр експертних послуг" (визначення ринкової вартостi об'єктiв нерухомостi)

 6 

4 ПАО "Київенерго" (за спожиту електроенергiю) 2 

5 Iншi 5 

 

ў зобов'язання  за  розрахунками  з  бюджетом станом на 31.12.18  становить 1178  тис. 

грн., у т.ч.: 

№ з/п Назва податкiв Сума, тис. грн 

1 Податок на прибуток 1148 

2 ПДФО (податок з доходiв фiзичних осiб) 22 

3 Вiйськовiй збiр 2 

4 Податок на нерухомiсть, податок на землю 6 

 

ў зобов'язання  за  розрахунками  зi  страхування (єдиний соцiальний внесок)  станом на 

31.12.18 становить 25  тис. грн.  

 

ў зобов'язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.18 становить 100 тис. грн.   

 

ў зобов'язання за одержаними авансами на 31.12.18 становить 15 тис. грн: гарантiйний 

платiж за Договором оренди нежитлового примiщення вiд 03.07.17 ТОВ "ТАБАТА". 

 

ў Поточна кредиторська  заборгованiсть  за  страховою дiяльнiстю станом на 31.12.18 

становить 8005 тис. грн., у  т. ч: 

№ з/п Найменування кредитора Сума, 

тис. грн. 

1 Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами вiд страхувальникiв за Договорами 

страхування медичних витрат та наземного транспорту 4 

2 Кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами зi страхування вантажiв:  

AMET VENTURES LIMETED, London,England - 0,4 тис. дол. США 12 

3 Кредиторська заборгованiсть за   розрахунками з перестраховиками резидентами зi 

сплати перестрахувальних премiй за видами страхування: 67 

3.1. страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 13 

3.2. страхування водного транспорту 51 

3.3. iншi види страхування 3 



4. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками резидентами зi сплати 

перестрахувальних премiй за видами страхування (облiгатор): 108 

4.1. ПрАТ "СК "Брокбiзнес" 92 

4.2 ПрАТ  "УАСК АСКА" 16 

5 Кредиторська заборгованiсть зi  сплати частки за сумами, що отримуються в результатi 

реалiзацiї переданого страхувальником або iншою особою права вимоги до особи, 

вiдповiдальної за заподiянi збитки, такої як вiдповiдач з перестраховиками -нерезидентами 

 3304 

5.1. SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя - 52 тис. євро 1652 

5.2. Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя - 52 тис. євро 1652 

6 Кредиторська заборгованiсть за   розрахунками з перестраховиками нерезидентами зi 

сплати перестрахувальних премiй: 4111 

6.1. SCOR Perestrakhovaniye LLC, Росiйська Федерацiя - 64,8 тис. євро 2055 

6.2. Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарiя - 64,8 тис. євро 2056 

7 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з перестраховиками                                         

резидентами зi сплати частки вiд реалiзацiї прав вимог до винних осiб (регрес) 188 

8 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страховими агентами фiзичними та  

юридичними особами за Договорами доручення 202 

9 Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 9 

 

ў поточнi забезпечення 

Товариство створює "Резерв майбутнiх витрат i платежiв" для оплати вiдпусток, якi не були 

використанi в поточному перiодi (забезпечення майбутнiх витрат та платежiв на виплату 

вiдпусток), визнаються пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на 

майбутнi компенсацiї за вiдпустки, та визначаються за облiковою оцiнкою ресурсiв, необхiдних 

для компенсацiї. При формуваннi забезпечення (резерву) на виплату вiдпусток Товариство 

керується МСБО 19 "Виплати працiвникам". Розрахунок суми забезпечень проводиться 

щомiсячно. 

Станом на 31.12.18 забезпечення складають 227  тис. грн., та являють собою суму нарахованого 

резерву вiдпусток.  

 

ў iншi поточнi зобов'язання  станом на 31.12.18 складають 6 тис. грн.  

 

3.23. Перевiрка адекватностi зобов'язань  

З урахуванням того, що МСФЗ має застереження вiдносно формування страхових резервiв та 

вiдповiдно до п.14, п.15 МСФЗ 4 "Страховi контракти", Товариством здiйснює перевiрку 

адекватностi страхових зобов'язань. Компанiя оцiнює адекватнiсть визнаних зобов'язань зi 

страхування за допомогою оцiнки майбутнiх грошових потокiв вiд страхових договорiв i 

порiвнює цi розрахунки прогнозованих грошових потокiв з балансовою вартiстю зобов'язань i на 

пiдставi аналiзу цих даних, з урахуванням об?рунтованих припущень. Якщо тест показує, що 

врахована сума зобов'язань недостатня, то рiзниця вiдноситься до збиткiв звiтного перiоду. 

Оцiнку адекватностi страхових зобов'язань на кожну звiтну дату поточного року проводить 

фахiвець з актуарної та фiнансової математики ПрАТ "Всесвiт"  Бабко В.Л згiдно Договору № 

АР 012 про надання експертно-iнформацiйних послуг вiд 03 липня 2017 року. 

 

3.24. Страховi резерви  

Формування технiчних резервiв компанiя здiйснювала на пiдставi облiку договорiв i вимог 

страхувальникiв щодо виплати страхової суми або страхового вiдшкодування за видами 

страхування, а також одночасно з розрахунком технiчних резервiв визначала частки 

перестраховикiв у вiдповiдних видах технiчних резервiв за видами страхування, iншими, нiж 

страхування життя на будь-яку дату. 



 

Для вiдображення зобов'язань за договорами страхування Товариство  формує наступнi страховi 

резерви:    

- резерв незаробленої премiї - це грошова оцiнка майбутнiх зобов'язань страховика за 

страховими випадками, якi можуть настати в майбутнiх перiодах (незаробленi премiї - це 

частини страхових премiй, що надiйшли за договорами страхування з конкретних видiв 

страхування, котрi дiяли у звiтному перiодi, i належать до перiодiв дiї договорiв страхування, що 

виходять за рамки звiтного перiоду).   

Розрахунок величини резерву незароблених премiй здiйснюється вiдповiдно до п.3.4.1 Правил 

формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж 

страхування життя, затвердженими розпорядженням Держфiнпослуг 17.12.2004 року №3104 та 

розраховується вiдповiдно до часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, 

страхових внескiв) з вiдповiдних видiв страхування за методом 1/365 ("pro rata temporis") на 

будь-яку дату i визначається як сумарна величина незароблених страхових премiй за кожним 

договором страхування. Змiни в резервi незаробленої премiї визнаються в складi прибутку чи 

збитку за перiод, в якому дiє страхове покриття.  

Оцiнка частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй здiйснюється у порядку, за яким 

визначається оцiнка резервiв незароблених премiй. Частка перестраховикiв в резервах 

незароблених премiй визнається на дату набрання чинностi договору перестрахування.   

-  резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв - оцiнка обсягу зобов'язань Товариства для 

здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за вiдомими вимогами 

страхувальникiв, якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли 

в зв'язку зi страховими подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт 

настання яких повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства України та/або умов договору. 

Сума резерву збиткiв облiковується за видами страхування.  

Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв розраховується  вiдповiдно до п.4 

Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими 

нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Держфiнпослуг 17.12.2004 року 

№3104. Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв визначається Товариством за 

кожною неврегульованою подiєю, включаючи витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 

вiдсоткiв  вiд суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду. Якщо розмiр збитку 

неможливо визначити, для розрахунку резерву використовують максимально можливу величину 

збитку, яка не перевищує страхової суми за договором. Витрати на врегулювання збиткiв є 

компонентом резерву заявлених, але не врегульованих збиткiв.   

Оцiнка частки перестраховикiв у резервах збиткiв здiйснюється вiдповiдно до умов договору 

перестрахування. Частка перестраховикiв у резервах збиткiв  визнається на дату  подання заяви 

(повiдомлення) про страховий випадок.  

- резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - формуються у зв'язку iз можливими 

страховими подiями, що вiдбулися, проте страховику не заявленi збитки за ними на звiтну дату. 

Величина резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi розраховується  вiдповiдно до п.5.4 

Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими 

нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Держфiнпослуг 17.12.2004 року №3104 

методом "фiксованого вiдсотка" у розмiрi 10 вiдсоткiв  вiд заробленої страхової премiї з 

попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi. 

 

Страховi резерви станом на 31.12.18 р. представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) Валова сума Частка перестраховикiв Чиста сума                          (з 

урахуванням частки перестраховикiв в резервах) 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 269 247 22 

Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi 534 - 534 

Резерв незароблених премiй 6049 3645 2404 



 

Страховi резерви станом на 31.12.17 р. представленi таким чином: 

(у тисячах гривень) Валова сума Частка перестраховикiв Чиста сума                          (з 

урахуванням частки перестраховикiв в резервах) 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 307 240 67 

Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi 500 - 500 

Резерв незароблених премiй 5096 3050 2046 

 

Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства,  становить 6049 тис. 

грн. Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.18 становить 2595 тис.грн. та 

не перевищує розмiр резерву, сформованого страховиком. 

Сума резервiв збиткiв, сформована вiдповiдно до законодавства,  дорiвнює 803 тис. грн., а саме 

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - 269 тис.грн, резерв збиткiв, якi виникли але не 

заявленi - 534 тис.грн. Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв  станом на 31.12.18  - 803 тис.грн. 

не перевищує   розмiр суми резервiв, сформованих страховиком. 

 

3.25. Власний капiтал 

 

Власний капiтал Товариства (тис. грн.) 

Назва Сальдо   на      31.12.2018р. Сальдо   на      31.12.2017р. 

Зареєстрований капiтал 12000 12000 

Капiтал у дооцiнках 5349 2994 

Резервний капiтал 17041 16929 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 3249 1029 

Разом: 37639 32952 

 

Статутний капiтал   

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Державна  частка у статутному капiталi 

вiдсутня. Станом на 31.12.2018 Статутний капiтал Товариства сформований та сплачений у 

повному обсязi i зареєстрований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України 

Станом на 31 грудня 2018 року Статутний капiтал Товариства становить 12 000 000 грн., 

подiлений на 800000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна. 

 

Розподiл часток у Статутному капiталi ПрАТ "СК "АЗIНКО" станом на 31.12.2018 наступний: 

Назва юридичної особи, ПIБ учасника Товариства Кiлькiсть акцiй (шт) Сума внеску до 

Статутного капiталу Товариства, грн Частка у Статутному капiталi Товариства, % 

ТОВ "Оазiс Шiппiнг Iнтернешенал" (Код ЄДРПОУ 30575383) 181872 2728080

 22,734 

ТОВ "АЗОВЛЛОЙД" (Код ЄДРПОУ 21949346) 475552 7133280 59,444 

ТОВ "УКЛЛОЙД" (Код ЄДРПОУ 31030564) 40400 606000 5,05 

ТОВ "Судоплавна компанiя "КОМЕТАС" (Код ЄДРПОУ 13482986) 32328 484920 4,041 

Никитюк Олександр Леонтiйович (Iдентифiкацiйний номер 2187410217) 63118 946770

  

          7,88975 

Нiкiтюк Євген Олександрович (Iдентифiкацiйний номер 3028905618) 6730 100950

 0,84125 

Всього 800000 12000000                  100 

 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2018р., дивiденди не оголошувалися i не 

виплачувалися. 

Капiтал у дооцiнках 



Станом на 31.12.2018 "Капiтал у дооцiнках" становить 5349 тис.грн., у тому числi дооцiнка 

нежитлових примiщень у суммi - 4819 тис.грн. дооцiнка транспортних засобiв у сумi - 530 

тис.грн. 

 

Резервний капiтал 

Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку або за 

рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розмiру Резервного 

капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути менше 5% вiд суми чистого прибутку 

Товариства за рiк. У 2018 роцi нарахована сума резервного капiталу складає 112 тис.грн., станом 

на 31.12.2018 року резервний капiтал становить 1787  тис.грн. 

Iншi резерви 

28.04.2014р. зi згоди Наглядової Ради ПрАТ "СК "Азов", з метою пiдвищення власного 

утримання певної частки ризику за окремим об'єктом страхування, яка згiдно з вимогами 

Статутного фонду i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, прийнято рiшення про 

формування вiльних резервiв Товариства за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства у 

розмiрi 15254 тис.грн. 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - це чистий прибутку, що не  розподiлений мiж 

учасниками. Станом на 31.12.18 становить 3249 тис.грн. 

 

3.26. Доходи i витрати 

Доходи i витрати Товариства за страховою дiяльнiстю визнаються згiдно МСФЗ 4 "Страховi 

контракти". Згiдно вимог пiдготовки фiнансової та податкової звiтностi Товариство застосовує 

принцип нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат: витрати звiтного перiоду визнаються 

одночасно з доходами, для одержання яких вони понесенi.  

Операцiйний дохiд вiд страхової дiяльностi (дохiд страховика) складається з:  

- суми зароблених страхових премiй (платежi, внески) за договорами страхування 

(спiвстрахування), отриманого перестрахування, за мiнусом переданих ризикiв перестрахування 

(вихiдне перестрахування) та суми змiни резервiв незароблених премiй з урахуванням частки 

перестраховикiв в резервах;  

- комiсiйної винагороди за договорами, переданими в перестрахування;  

-  частки страхових сум i вiдшкодувань, якi компенсованi перестраховиками.  

Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в перiод 

початку дiї договорiв страхування (перестрахування) згiдно договору страхування.  

Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких 1 рiк i менше, та 

премiї за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в повному обсязi незалежно вiд 

сплати чергових платежiв. Черговi платежi доходом не визнаються i є погашенням дебiторської 

заборгованостi страхувальника (перестрахувальника) зi сплати чергових страхових платежiв.  

Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких бiльше року, та 

премiї за якими сплачуються частинами щорiчно, визнаються доходами в розмiрi рiчних 

страхових премiй. За вищевказаними договорами, якi не припиняють своєї дiї у разi несплати 

чергового рiчного платежу, черговi щорiчнi страховi премiї визнаються доходами в строки, якi 

вказанi в договорi, а надходження чергових рiчних платежiв за такими договорами доходом не 

визнаються i є погашенням дебiторської заборгованостi.  

Товариство передає ризики в перестрахування з метою зниження ймовiрностi виникнення 

чистого збитку. Договори перестрахування не звiльняють Товариство вiд її первiсних 

зобов'язань прямого страховика перед страхувальниками. Переданi премiї й отриманi 

компенсацiйнi виплати вiдображаються в "Звiтi про прибутки i збитки" та у "Звiтi про 

фiнансовий стан" до вiдрахування комiсiйної винагороди. Активи перестрахування включають 

суми до вiдшкодування вiд компанiй - перестраховикiв по переданим страховим зобов'язанням.  



Суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв розраховуються на пiдставi врегульованих збиткiв 

за договорам перестрахування. Премiї за договорами, прийнятими в перестрахування, 

вiдображаються у складi доходiв зi страхування вiдповiдно до класифiкацiї договорiв 

страхування. Суми, що вiдшкодовуються за договорами перестрахування, оцiнюються на 

наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Подiбнi активи знецiнюються в результатi 

подiї, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активiв, що й свiдчить про те, що Товариство 

може не одержати всю належну їй суму, за умови, що зазначена подiя має вплив на розмiр 

вiдшкодування, яке Товариство повинно одержати вiд перестраховика, i його можна оцiнити з 

достатнiм ступенем надiйностi.   

Критерiї визнання доходiв, що не пов'язанi iз страховою дiяльнiстю, застосовуються окремо до 

кожної операцiї Товариства. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському 

облiку окремо.  

Доходи визнаються в мiру впевненостi в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення 

економiчних вигод пiдприємства i суму доходу можна достовiрно визначити. Доходи 

Товариства визнаються на основi принципу нарахування.  

 

Сума страхових премiй за роки, що закiнчилися  31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, 

представлена таким чином: 

Страховi премiї 2018 рiк, 

тис.грн. 2017 рiк, 

тис.грн. 

Обов'язкове страхування 111 154 

Добровiльне майнове страхування 12184 12548 

Добровiльне особисте страхування 562 509 

Добровiльне страхування вiдповiдальностi 845 342 

Всього: 13702 13 553 

 

Чистi заробленi страховi премiї за усiма видами страхування за 2018 р. склали - 5338 тис. грн., за 

2017р. склали - 5003 тис. грн. 

 

Витратами визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до 

зменшення власного капiталу за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.  До 

витрат собiвартостi страхових послуг вiдносяться страховi виплати, витрати пов'язанi з 

врегулюванням страхових подiй, iншi витрати собiвартостi 

 

Собiвартiсть реалiзацiї за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, 

представленi таким чином: 

Найменування 2018 рiк, 

тис. грн. 2017 рiк, 

тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1190 1434 

 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами у 2018 роцi становлять 91 тис. грн., якi 

розраховуються як рiзниця мiж страховими виплатами у розмiрi 468 тис.грн. та компенсацiєю за 

виплатою часток перестраховикiв у розмiрi 377 тис.грн. 

Дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв становить у 2018 роцi 11 тис.грн., який складається з  

валової суми змiн iнших страхових резервiв у розмiрi 4 тис.грн. та сум змiни частки 

перестраховикiв в iнших страхових резервах у розмiрi 7 тис.грн. 

 

Iншi операцiйнi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, 

представленi таким чином: 



Найменування 2018 рiк, 

тис. грн. 2017рiк, 

тис. грн. 

Дохiд вiд позитивної курсової рiзницi  2036 - 

Дохiд, вiд списання кредиторської                                           заборгованостi 81 718 

Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти                                       28 - 

Дохiд вiд безоплатно отриманих ТМЦ                                       - 4 

Агентська винагорода за договорами страхування 181 212 

Дохiд вiд вiдновлення вартостi знецiнених фiнансових активiв згiдно Договору про вiдступлення 

права вимоги - 1371 

Тантьєма ( дохiд одержаний вiд участi в перестрахуваннi вiд нерезидентiв) - 405 

Дохiд вiд реалiзацiї прав вимог до   винних осiб (регрес)  124 4314 

Дохiд вiд операцiйної оренди нежитлового примiщення 183 129 

Компенсацiя комунальних послуг 33 11 

Дооцiнка залишкової вартостi нерухомого майна в сумi ранiше проведеної уцiнки 8 - 

Iншi операцiйнi доходи  88 

Всього: 2674 7252 

 

Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017     року, 

представленi таким чином: 

Найменування 2018 рiк, 

тис.грн. 2017 рiк,  

тис.грн. 

Витрати на оплату працi 1413 1357 

Витрати на соцiальнi заходи 281 273 

Формування резерву на виплату вiдпусток 120 101 

Амортизацiя 230 196 

Витрати на вiдрядження                                                             16 7 

Аудиторськi послуги                                                                  30 25 

Послуги актуарiя 5 6 

Телекомунiкацiйнi витрати                                     34 27 

Комунальнi послуги                                                                   69 34 

Обслуговування оргтехнiки, програмного забезпечення                                                     100

 77 

Пiдписка на перiодичнi видання                                                3 4 

Членськi внески до Лiги страхових органiзацiй                                             36 36 

 Iншi адмiнiстративнi витрати                                                     150 68 

Всього адмiнiстративних витрат 2487 2211 

 

Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, включали: 

Найменування 2018 рiк, 

тис.грн. 2017 рiк,  

тис.грн. 

Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi витрати)

 2401 2863 

Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування 206 174 

Iншi витрати на збут                                                                   6 22 

Всього витрати на збут 2613 3059 

 

Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, 

представленi таким чином: 



Найменування 2018 рiк, 

тис.грн. 2017 рiк,  

тис.грн. 

Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 22 28 

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 1847 10 

Витрати на оплату працiвникам пeрших п'яти днiв тимчaсової непрацездатностi, ЄСВ, 

нарахованi на суму лiкарняних 27 - 

Списання безнадiйної заборгованостi                                        11 259 

Формування резерву сумнiвних боргiв 384 354 

Страхування фiнансових ризикiв                                                 202 

Витрати на утримання автотранспорту                                      99 115 

Судовi витрати                                                                              5 13 

Витрати на оперативну оренду   нежитлових примiщень                                   158 131 

Частка, належна перестраховику вiд реалiзацiї прав вимог до   винних осiб (регрес) 117 3422 

Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 238 - 

Iншi операцiйнi витрати                                                                24 91 

Всього iншi операцiйнi витрати   2932 4625 

 

Фiнансовi доходи за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, 

представленi таким чином: 

Найменування 2018   рiк, 

тис. грн. 2017 рiк,  

тис. грн. 

Нарахованi вiдсотки за депозитами 5181 4647 

 

Фiнансовi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, 

представленi таким чином: 

Найменування 2018 рiк, 

тис.грн. 2017 рiк,  

тис.грн. 

Фiнансовi втрати вiд вiдступлення вимог ТОВ "Фiнансова компанiя "АФIНАЖ" - 891 

Всього iншi фiнансовi витрати   - 891 

 

Iншi  витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року, представленi 

таким чином: 

Найменування 2018 рiк, 

тис.грн. 2017 рiк,  

тис.грн. 

Витрати  вiд змiни вартостi активу (довгострокової дебiторської заборгованостi) 411 - 

Всього iншi  витрати   411 - 

 

3.27. Виплати працiвникам  

Бухгалтерський облiк розрахункiв за виплатами працiвникам ведеться  вiдповiдно до МСФЗ 19 

(IAS) "Виплати працiвникам".  

 Згiдно МСФЗ 19 пiдприємство визнає:  

а) зобов'язання - у разi, якщо працiвник надав послугу в обмiн на винагороду, яка пiдлягає 

виплатi в майбутньому;  

б) витрата - у разi, якщо пiдприємство використовує економiчну вигоду, що виникає в результатi 

послуги, наданої працiвником в обмiн на винагороду.  

 Виплати працiвникам нараховується згiдно штатному розкладу. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв  за 2018 рiк склала 29 особи. 



 

Розкриття iнформацiї по персоналу вiдносно категорiй станом  на 31.12.18 представлено  таким 

чином: 

1) Управлiнський персонал - 25  осiб, у тому числi: 

1.1. Керiвники вищого рiвня - 4 особи, 

1.2. Керiвники середнього рiвня - 8 осiб; 

1.3. Спецiалiсти - 13 осiб 

2) Допомiжний персонал -2  особи 

Розкриття iнформацiї щодо нарахованих витрат за 2018 рiк стосовно персоналу за видами 

виплат: 

1) Заробiтна плата - 1727 тис. грн; 

2) Iндексацiя заробiтної плати - 4  тис. грн.; 

3) Доплата за сумiщення професiй - 22 тис. грн.; 

4) Надбавка за вислугу рокiв - 433 тис. грн.; 

5) Вiдпускнi - 164 тис. грн.; 

6) Компенсацiя за невикористану вiдпустку -108 тис. грн.; 

7) Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за рахунок пiдприємства -17 тис. грн  

Разом витрат на оплату працi 2475 тис.грн. 

        8) Вiдрахування на соцiальнi заходи (ЄСВ) - 518 тис.грн. 

Допомога по тимчасовiй непрацездатностi за рахунок Фонду соцiального страхування з 

тимчасової втрати працездатностi - 33 тис.грн. 

              

3.28. Податок на прибуток  

Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке 

вступило в дiю станом на кiнець звiтного перiоду.  Витрати з податку на прибуток включають 

поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк, крiм 

випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших сукупних доходах або 

безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.  

Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у 

податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного чи попереднiх 

перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових 

декларацiй, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим 

методом. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються у складi адмiнiстративних та 

iнших операцiйних витрат.  

Вiдстрочений податок вiдображається у вiдношеннi тимчасових рiзниць активiв, що виникають 

мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, що визначаються для цiлей їх вiдображення в 

фiнансовiй звiтностi, i їх податковою базою. Вiдстрочений податок не визнається у вiдношеннi 

наступних тимчасових рiзниць: рiзницi, пов'язанi з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi гудвiла 

та тi, що не зменшують базу оподаткування; рiзницi, що вiдносяться до активiв чи зобов'язань, 

факт первiсного визнання яких не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний 

прибуток.   

Величина вiдстроченого податку визначається виходячи зi ставок податку на прибуток, якi 

будуть застосовуватися в майбутньому, в момент вiдновлення тимчасових рiзниць, ?рунтуючись 

на дiючих або по сутi введених у дiю законах станом на звiтну дату.  

Вимоги по вiдстроченому податку вiдображаються в тiй мiрi, у якiй iснує ймовiрнiсть того, що в 

майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй для покриття тимчасових 

рiзниць, неприйнятних витрат по податках i невикористаних податкових пiльг.  

Розмiр вимог по вiдстроченому податку зменшується в тому розмiрi, у якому не iснує бiльше 

ймовiрностi того, що буде отримана вiдповiдна вигода вiд реалiзацiї податкових вимог. 

Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей 



оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов'язанi з рiзними методами визнання доходiв 

та витрат (в т.ч. з резервуванням в резерв незароблених премiй), а також з балансової вартостi 

певних активiв. Постiйнi рiзницi в основному пов'язанi з витратами на благодiйнiсть, штрафи.  

Поточнi ставки податку на прибуток вiд страхової дiяльностi складає 3%, вiд iншої - 18%. 

 

Поточний податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 

року, представленi таким чином: 

Найменування 2018 рiк, 

тис. грн. 2017 рiк,  

тис. грн. 

Витрати з податку на прибуток 1148 1336 

 

Вiдстрочений податок на прибуток не визнається, у зв'язку з вiдсутнiстю тимчасових рiзниць. 

 

3.29. Виправлення помилок.  

У звiтному перiодi виправлення помилок минулих перiодiв не було. 

 

3.30. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками  

Протоколом №55 вiд 04.01.2018 року Черговим засiданням Наглядової Ради Товариства 

прийнято рiшення залишити без змiн на 2018 рiк стратегiю управлiння ризиками. 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства 

здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого 

впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство  систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 

1) андеррайтинговий ризик. 

Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, 

андеррайтинговий ризик включає: 

ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, 

середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 

катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй 

та оцiнок їх наслiдкiв. 

Для страховика, який здiйснює медичне страхування (безперервне страхування здоров'я), 

андеррайтинговий ризик також включає ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний 

змiнами витрат, понесених у зв'язку з обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду 

страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та 

прогнозiв щодо спалаху епiдемiй. 

2) ринковий ризик, що включає: 

ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 

фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 

ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 

валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 

коливання курсiв обмiну валют; 

майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 

коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 

ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля 

активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан 



активiв; 

3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника 

та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 

страховиком. 

4) операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 

надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 

5) ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-

учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, 

до складу якої входить страховик. 

 

Перестрахування  

У ходi звичайної дiяльностi Товариство перестраховує страховi ризики у нерезидентiв. Угоди 

про перестрахування не звiльняють Товариство вiд виконання її зобов'язань перед власниками її 

страхових полiсiв. Товариство здiйснює монiторинг фiнансового стану перестраховикiв i 

перевiряє концентрацiю кредитного ризику та економiчнi характеристики перестраховикiв, з 

тим, щоб мiнiмiзувати можливi збитки в результатi неплатоспроможностi перестраховикiв.  

 

Надмiрна концентрацiя ризику 

Концентрацiя ризику виникає тодi, коли кiлька контрагентiв займаються подiбною дiяльнiстю, 

або коли їх дiяльнiсть здiйснюється в одному географiчному регiонi, або коли контрагенти 

мають подiбнi економiчнi характеристики i внаслiдок цього змiни в економiчному, полiтичному 

чи iншому середовищi однаково впливають на спроможнiсть цих контрагентiв виконувати їх 

договiрнi зобов'язання. Концентрацiя ризику вiдображає вiдносну чутливiсть результатiв 

дiяльностi Товариства до змiн середовища, якi впливають на певну галузь чи географiчний 

регiон. З метою уникнення надмiрного ризику концентрацiї, процедури Товариства 

передбачають спецiальнi принципи, спрямованi на пiдтримання диверсифiкованого портфеля. 

В ПрАТ "СК "АЗIНКО" призначено працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв. Працiвник, 

вiдповiдальний за оцiнку ризикiв пiдпорядковується безпосередньо Головi Правлiння 

страховика. Вiн є незалежним структурно та фiнансово вiд пiдроздiлiв  та посадових осiб, що 

безпосередньо пов'язанi з прийомом або контролем ризикiв.  

Стратегiю керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до ризикiв викладено в 

Стратегiї управлiння ризиками, яка розроблена вiдповiдно до законодавчих вимог та 

затверджена Рiшенням наглядової ради вiд 01.07.2014 року. Модулi розрахунку кiлькiсних 

характеристик ризикiв виконанi вiдповiдальним за оцiнку ризикiв Баранiченко Н.Я. 14.02.2018 р. 

та затвердженi Головою Правлiння Товариства.  

За результатами 2018 року проведено кiлькiсний i якiсний аналiз ризикiв. Результати аналiзу 

ризикiв за 2018 рiк викладено в: 

-  Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування фахiвцем з 

актуарної та фiнансової математики станом на 31.12.2018:  

1) проведенi стрес-тести показують, що тестованi стресовi подiї не зменшують нетто-активи 

нижче нормативного запасу платоспроможностi, що становить 1745,9 тис. грн.  

2) величина змiни нетто-активiв по кожнiй стресовiй подiї не перевищує границi у 3,5 %, щo  

приймається Товариством як допустима. 

Результати стрес-тестiв показують, що рiвень ризикiв страховика не перевищує допустимих 

границь i не потребує додаткових заходiв управлiння ризиками.  

- Звiтi про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань станом на 31.12.2018 складено фахiвцем з 

актуарної та фiнансової математики.  

- Карти ризикiв 

Результати розрахункiв кiлькiсних характеристик ризикiв страховика наведенi в Таблицi 

Ризик Ймовiрностi настання  (%) Чутливiсть до ризику 



Андеррайтинговий ризик 2% 25% 

Ринковий ризик 3% 20% 

Ризик дефолту контрагента 1% 10% 

Операцiйний ризик 1% 11% 

Ризик учасника фiнансової групи 0% 0% 

 

Визначення допустимих меж ризикiв 

Основною кiлькiсною характеристикою ризику приймається вiдносна величина можливого 

збитку, що є мiрою чутливостi страховика до ризику. Для кожного ризику ця величина 

фiксується в картi ризикiв. Допустимими вважаються ризики, вiдносна величина можливого 

збитку для котрих не перевищує 35%. 

Якщо вiдносна величина можливого збитку за певним ризиком перевищує допустиму межу, 

страховик повинен переглянути заходи управлiння цим ризиком з метою зменшення цiєї 

величини до допустимих меж. 

 

Iншi ризики 

Судовi розгляди впродовж 2018 року: 

 

1.Позови, що заявленi ПрАТ "СК" АЗIНКО" до 2018 р. в порядку ст. 27 Закону України "Про 

страхування", ст. 993 ГК України до винних осiб та на цей час рiшення не винесено: Позов до 

Бондар О.А. на суму 47 258,08грн., також був оплачений судовий збiр в розмiрi 1218,00грн 

(Страхувальник - ПАТ "Дiамантбанк"). Позов до винної особи заявлений до Ленiнського 

районного суду мiста Кiровограда. В даний час знаходиться на розглядi. 

  

2.Позови, заявленi в 2018р в порядку ст. 27 Закону України "Про страхування", ст. 993 ГК 

України до винних осiб та страховикiв з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв транспортних засобiв: 

- до Господарського суду Iвано-Франкiвської областi до ПрАТ "СК "Галицька"  (Страхувальник- 

ПАТ "Дiамантбанк") про стягнення страхового вiдшкодування. Цiна позову 27 490,26 грн. 

Сплачений судовий збiр  у розмiрi 1762,00 грн. Позов задоволений у повному обсязi, сума 

вiдшкодована боржником в повному обсязi. 

- до Дарницького районного суду м. Києва до Нацевич О.О. (Страхувальник- ПАТ 

"Дiамантбанк"). Цiна позову 7 699,99 грн.Сплачений судовий збiр у розмiрi 1762,00 грн. Справа 

ще знаходиться на розглядi суду. 

- Позов до Оболонського районного суду м. Києва до Башнякова С.С.(Страхувальник- ПАТ 

"Дiамантбанк"). Цiна позову 26 210,10 грн. Сплачений судовий збiр у розмiрi 1600,00 грн. 

Справа ще знаходиться на розглядi суду. 

- Позов до Печерського районного суду м. Києва до Лiсункiна Ю.В.(Страхувальник Гiрiк О.В.). 

Цiна позову 23 153,96 грн. Сплачений судовий збiр у розмiрi 1600,00 грн. Заочним рiшенням 

суду позов задоволено у повному обсязi. Пiсля перегляду заочного рiшення в задоволеннi 

позову вiдмовлено у повному обсязi. 

 

3.Заяви, направленi в суди в 2018р про отримання постанов про притягнення винних осiб до 

адмiнiстративної вiдповiдальностi. 

- Заява про надання постанови вiдносно Титова Н.А. (Страхувальник- Фiлатова А.Л.). 

Сплачений судовий збiр у розмiрi 5,29 грн. в Приморський районний суд м. Марiуполя. 

Постанова отримана. 

- Заява про надання постанови вiдносно Гудзь А.К. ( Страхувальник - Петрiк Є.I) до 

Шевченкiвського районного суду м. Києва. Сплачений судовий збiр у розмiрi 5,29 грн. 

Постанова отримана. 

- Заява про надання постанови вiдносно Дроняк С.В. (Страхувальник - Кесгiн К.В.) до 



Деснянського районного суду м. Києва. Сплачений судовий збiр у розмiрi 5,29 грн. Постанова 

отримана.  

  

3.31.  Управлiння капiталом  

Основною метою Товариства вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог законодавства 

України вiдносно рiвня достатностi капiталу й вимог регулюючих органiв в сферi страхування, а 

також забезпечення фiнансової стабiльностi Товариства i здатностi продовжити здiйснення 

фiнансово-господарчої дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.  

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

капiталу, показаного в Балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство 

аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом розподiлу частки прибутку 

мiж учасниками, повернення капiталу учасникам. На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги 

до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а 

також ряд нормативiв платоспроможностi, розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв.  

Товариство дотримується всiх регулятивних  вимог до капiталу на кiнець звiтного перiоду згiдно 

Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, 

лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого 

Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 07.06.2018 №850 (далi - Положення): 

- сума прийнятних активiв - сукупна вартiсть у нацiональнiй валютi активiв страховика, 

яка визначається за балансовою вартiстю таких активiв, якщо iнше не передбачено цим 

Положенням, якi вiдповiдають критерiям лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв 

страховика, установленим у пунктах 2-5  роздiлу II Положення. Станом на 31.12.2018 становить 

51 796 тис.грн. 

 

- норматив платоспроможностi та достатностi капiталу визначається як сума прийнятних 

активiв, яка на будь-яку дату має бути не меншою величини довгострокових i поточних 

зобов'язань i забезпечень. Нормативний обсяг активiв з 31 грудня 2018 року до 29 червня 2019 

року включно визначається як бiльша з таких величин: 30 % величини К (30 млн.грн.)  або 30 % 

величини нормативного запасу платоспроможностi (НЗП).  

НЗП   на 31.12.2018  складає   1746 тис. грн. 

Нормативний обсяг активiв визначений як: Зобов'язання (16468 тис.грн) + К (30 000 тис.грн 

*30%) = 25468 грн. 

Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу бiльше  нормативного обсягу активiв на  

26329 тис.грн.  

 

- норматив ризиковостi операцiй - включенi прийнятнi активи (з урахуванням вимог п.6 

роздiлу  II  Положення) з дотриманням вимог, встановлених п. 2, 4 та 5 роздiлу V Положення. 

 

Нормативний обсяг активiв, який визначається з метою дотримання  нормативу ризиковостi 

операцiй на 31.12.2018 складає 10 037 тис.грн. та бiльше нiж величина страхових резервiв (6852 

тис.грн.) на 3185 тис.грн. 

 

- норматив якостi активiв -сума активiв, якi визначенi пунктом 2  роздiлу VI  Положення  у 

якостi низькоризикових активiв, та має бути: якщо страховик  здiйснює страхування хоча б за 

одним з видiв обов'язкового страхування,- разом не менше 40 вiдсоткiв страхових резервiв, а 

саме 2741 тис. грн (6852 тис. грн. * 40%).   

До норматива якостi активiв на 31.12.2018 включено кошти, розмiщенi в банках якi мають 

кредитний рейтинг, не нижче нiж "АА" за Нацiональною рейтинговою шкалою -4797 тис.грн.  

Норматив якостi активiв бiльше нiж величина страхових резервiв  на 2056 тис.грн.  

 

3.32. Операцiї з пов'язаними сторонами 



Згiдно МСФЗ 24, до пов'язаних сторiн Компанiї належать: юридичнi особи, якi мають 

можливiсть одноосiбно контролювати дiяльнiсть Компанiї або суттєво впливати на прийняття 

нею фiнансових та оперативних рiшень, а так само тi, щодо яких Компанiя має такi можливостi - 

це фiзичнi особи, або члени сiм'ї фiзичної особи, якi здiйснюють одноосiбно контроль за 

дiяльнiстю Компанiї, а також посадовi особи, якi мають повноваження на планування, 

керiвництво та контроль за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Компанiї i члени родин вище 

зазначених осiб. Перелiк пов'язаних сторiн визначається Компанiєю, враховуючи сутнiсть 

вiдносин, а не лише юридичну форму.   

 

У рамках поточної дiяльностi у 2018 роцi Товариство мало наступнi операцiї з пов'язаними 

особами: 

Найменування пов'язаної особи Вид операцiї Сума,  

тис. грн Питома вага, % 

Акцiонер: ТОВ "Азовллойд" (код ЄДРПОУ - 21949346), частка у Статутному капiталi 59,444 %. 

Країна: Україна 

Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок 

Хорива, б. 4, кв. 2 згiдно Договору оренди б/н вiд 16.05.2014р. 1 0,9 

Акцiонер: ТОВ "Укллойд" (код ЄДРПОУ - 31030564), частка у Статутному капiталi 5,05% 

Країна: Україна 

Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 Надання в оренду нежитлового примiщення (2 кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок 

Хорива, б. 4, кв. 2 згiдно Договору б/н оренди вiд 01.01.2016р. 1 0,9 

Акцiонер: ТОВ "Азовллойд" (код ЄДРПОУ - 21949346), частка у Статутному капiталi 59,444 %. 

Країна: Україна 

Вид дiяльностi: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 Отримання в оренду нежитлового примiщення (99,3 кв.м) за адресою: м.Марiуполь, вул. 

Лунiна, 18/оф.1,3 згiдно Договору оренди №1/А-1 вiд 29.04.2014р. 107 98,2 

Всього  109 100 

 

Розкриття iнформацiї щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (пов'язаним 

особам) за 2018 рiк: 

Найменування категорiї Витрати на оплату працi,  

тис. грн Єдиний соцiальний внесок,  

тис. грн 

Провiдний управлiнський персонал 243 53 

 

      3.33. Умовнi зобов'язання i активи  

Облiк i визнання зобов'язань та резервiв  Товариство здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 

"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

Товариство  не визнає умовнi зобов'язання . Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається , 

якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є ймовiрним. 

Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 

надходження економiчних вигод є ймовiрним. 

 

Судовi позови по вiдношенню до Товариства:  Позов заявлений позивачем в 2015р. до ПрАТ 

"СК "АЗIНКО": про визнання договорiв страхування недiйсними i стягнення грошових коштiв за 

позовом Желiба Н.В. до ПрАТ "СК "АЗIНКО" в Подiльському районному судi м. Києва- справа 

№264/6849/15-ц-знаходиться на розглядi в судi ( з 2015- до цього часу). 

 

Економiчне середовище 



Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, 

якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися.  

Слабкiсть банкiвської системи, вiдсутнiсть чiткої i зрозумiлої стратегiї економiчного розвитку 

не дають приводу очiкувати росту в найближчiй перспективi. Зовнiшнi фактори здiйснюють 

мiнiмальний вплив на вiтчизняну економiку.  

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру економiчних заходiв, якi вживаються 

Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю 

активiв Товариства, а також на здатнiсть сплачувати заборгованостi згiдно зi строком 

погашення. Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення  та 

класифiкацiї визнаних активiв , а також повноти визнаних зобов'язань.  

 

Оподаткування  

Податкова система України поступово посилюється та змiнюється, але й одночасно 

характеризується наявнiстю часто мiнливих нормативних документiв, якi, у багатьох випадках, 

мiстять неоднозначнi, часом суперечливi формулювання, вiдкритi для рiзних iнтерпретацiй з 

боку податкових органiв. Найчастiше мiнливi норми законодавства допускають рiзнi 

iнтерпретацiї з боку податкових органiв, що мають право накладати значнi штрафи, 

нараховувати й стягувати пенi.  

На думку керiвництва, податковi зобов'язання були повнiстю вiдображенi в данiй фiнансовiй 

звiтностi, виходячи з iнтерпретацiї керiвництвом чинного податкового законодавства України, 

офiцiйних коментарiв нормативних документiв i роз'яснень податкових та судових органiв. 

Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2018 року в Товариствi не iснує потенцiйних 

податкових зобов'язань.  

 

3.34. Подiї пiсля звiтного перiоду  

Керiвництво визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб, уповноважених 

пiдписувати звiтнiсть.  

Пiсля звiтного перiоду та до затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2018 року не вiдбулося суттєвих подiй, якi б могли вплинути на економiчнi рiшення 

користувачiв.  

Товариство ставить перед собою мету в повному обсязi задовольнити потреби користувачiв 

фiнансової звiтностi. 

 

 Керiвник                        ____________________    Никитюк Олександр Леонтiйович          

 

 Головний бухгалтер    _____________________  Тюлькiна  Любов Володимирiвна                                                                

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ДОНКОНСАЛТАУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

339135 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

03040,  м. Київ,  проспект 

Голосiївський, буд.70 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4252 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 291/4, дата: 27.03.2014 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ. 

Вплив економiчної кризи та 

полiтичної нестабiльностi, якi 

тривають в Українi, а також їхнє 

остаточне врегулювання неможливо 

передбачити з достатньою 

вiрогiднiстю i вони можуть 

негативно вплинути на економiку 

України та операцiйну дiяльнiсть 

Товариства.  

Керiвництво не iдентифiкувало 

суттєвої невизначеностi, яка могла б 

поставити пiд значний сумнiв 

здатнiсть Товариства безперервно 

продовжувати дiяльнiсть, тому 

використовувало припущення про 

безперервнiсть функцiонування 

Товариства, як основи для облiку 

пiд час пiдготовки фiнансових 

звiтiв. 

Наша думка не мiстить жодних 

застережень щодо цього питання. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 14/02-1/19, дата: 14.02.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 14.02.2019, дата 

закінчення: 20.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 15.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

62 800,00 

13 Текст аудиторського звіту  



ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" 

Адреса: 03040, м. Київ, пр-т, Голосiївський, буд. 70 

 

ЄДРПОУ 33913531 

п/р 26003013047917 в АТ "Сбербанк", МФО: 320627 

www.dka.dn.ua 

 

Тел.:  044-353-43-30, 095-929-09-31,  050-254-97-10 

i.dka@ukr.net 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  щодо рiчної фiнансової звiтностi 

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ АЗIНКО" 

 

станом на 31.12.2018 року 

 

 

АДРЕСАТ: Акцiонерам та керiвництву  i може бути використаний  для подання  до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

 

ДУМКА  

Ми провели аудит  фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА  КОМПАНIЯ АЗIНКО" - далi Товариство (код за ЄДРПОУ  24646706; юридична 

адреса Україна,  04071, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв.2; ), що складається з Балансу 

(Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р. (ф.1); Звiту про фiнансовi результати (Звiт 

про сукупний дохiд) за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року  (ф.2); Звiту  про 

рух грошових коштiв  (за прямим методом)  за 2018 рiк (ф.3); Звiту про власний капiтал за 

2018 рiк (Ф.4); та примiток до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих 

аспектiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю (форма  вiльна). 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА  КОМПАНIЯ АЗIНКО", що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах вiдповiдно до застосованої концептуальної  основи фiнансового звiтування та надає 

правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., 

та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА").  Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за  аудит  

фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА  КОМПАНIЯ АЗIНКО"  згiдно з  Кодексом 

Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв 

("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними 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 висловлення нашої думки. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ  

Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє 



остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть 

негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.  

Керiвництво не iдентифiкувало суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний 

сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовувало 

припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для облiку пiд час 

пiдготовки фiнансових звiтiв. 

Наша думка не мiстить жодних застережень щодо цього питання. 

 

КЛЮЧОВI ПИТАННЯ  

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Примiтка 3.20 "Грошовi кошти та їх еквiваленти" (38294 тис.грн.) 

Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами ПрАТ "СК "АЗIНКО". До складу оборотних 

активiв Товариства входять грошовi кошти, якi складають 70,8% активiв та включають в себе: 

строковi депозити - 38038 тис.грн. та поточнi рахунки в банках - 256 тис. грн., що не обмеженi 

у використаннi. Нами було класифiковано дане питання як питання з достатньо високим 

ризиком з точки зору значної кiлькостi операцiй з грошовими коштами, вiдповiдностi їх 

вiдображення в облiку та контролю над збереженням коштiв, диверсифiкацiєю по рахунках в 

рiзних банкiвських установах, вiдсутнiсть серед них коштiв, операцiї за якими обмеженi 

(банками, що пiдлягають лiквiдацiї). Також слiд зазначити, що страховi резерви "СК 

"АЗIНКО" представленi на 73,9% грошовими коштами на поточних рахунках та депозитами, 

вiдповiдно до Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 

страховика, Товариство при розмiщеннi коштiв страхових резервiв повинно дотримуватись 

вимог до якостi, безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi активiв 

Нашi аудиторськi заходи включали тестування заходiв внутрiшнього контролю, проведення 

аналiтичних заходiв, спрямованих на аналiз пiдстави перерахування коштiв з рахункiв 

Товариства. Ми провели аудиторськi заходи, що включали зовнiшнi пiдтвердження банкiв 

щодо залишкiв коштiв на рахунках Товариства, оборотiв по рахунках, а також здiйснено аналiз 

банкiв у вiдповiдностi до їх рейтингової шкали. 

Ми не виявили невiдповiдностей в здiйснених нами тестах. 

 

Оцiнка резервiв за договорами страхування. 

71,3 % зобов'язань Товариства вiдносяться до резервiв за договорами страхування, якi 

включають: резерв незароблених премiй (62,9 % у 2018 роцi), резерв заявлених, але не 

виплачених збиткiв (2,8 % у 2018 роцi) та резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi (5,6% у 

2018 роцi). Оцiнка резервiв за страховими виплатами є суб'єктивною i складною через 

невизначенiсть, iснуючої оцiнки претензiй, якi ще не були заявленi ПрАТ "СК "АЗИНКО", 

майбутнiх витрат на врегулювання претензiй, вона також вимагає використання ряду 

припущень, якi характеризуються значним ступенем невизначеностi оцiнки. Найбiльш 

важливою оцiнкою, включеної в резерви за договорами страхування, є оцiнка понесених, але 

не заявлених страхових збиткiв. 

Нашi аудиторськi процедури вiдносно резервiв за договорами страхування включали 

наступне: 

- Оцiнку та тестування ключового контролю ПрАТ "СК "АЗИНКО" щодо процесiв 

врегулювання претензiй i створення резервiв за договорами страхування. Вони включають 

контроль, що вiдноситься до реєстрацiї та розгляду претензiй, а також аналiзу керiвництвом 

коефiцiєнтiв збиткiв. 



- Визначення рiвня резервiв по понесеним претензiями за допомогою оцiнки 

компетенцiї, можливостей та об'єктивностi внутрiшнього актуарiя ПрАТ "СК "АЗИНКО". 

- Критичну оцiнку ключових суджень керiвництва, наприклад, якою мiрою покращення 

тенденцiй у врегулюваннi претензiй враховується в прогнозах резервiв. 

- Розгляд якостi процесу формування резервiв у попереднi роки шляхом вiдстеження 

результатiв, отриманих за резервами пiд зобов'язання, та їх порiвняння з наступними 

результатами. 

- Розгляд питання, чи є розкриття iнформацiї ПрАТ "СК "АЗИНКО" щодо резервiв за 

договорами страхування, включаючи ступiнь оцiнки, чутливостi до ключових допущеннях i 

аналiз iсторiї збиткiв, достатнiми 

 Окрiм наших аудиторських процедур адекватнiсть страхових зобов'язань на 31.12.2018 року 

пiдтверджена актуарiєм Борець В.А. (свiдоцтво про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам до 

осiб, якi можуть займатися актуарними розрахунками №01-032 вiд 15.05.2018 року) та 

фахiвцем з актуарної та фiнансової математики ПрАТ "Всесвiт"  Бабко В.Л. 

 

IНШI ПИТАННЯ 

Аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "АЗIНКО" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р. був 

проведений iншим аудитором ТОВ  "АК "ПАРТНЕР-АУДИТ", який випустив звiт 

незалежного аудитора датований 12.03.2018 року, з думкою iз застереженням щодо наступних 

питань: перекласифiкацiя дебiторської заборгованостi з поточної на довгострокову, оцiнка її 

амортизованої вартостi, що вплинула на розмiр суми чистого прибутку та власний капiтал.  

 

IНША IНФОРМАЦIЯ  

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi Звiту 

про корпоративне управлiння, що пiдготовлений Товариством вiдповiдно до вимог статтi 40-1   

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV, 

який ми отримали до дати цього звiту аудитора, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим 

звiтом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю, зазначеною у Звiтi про корпоративне управлiння та нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення. 

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї у Звiтi про корпоративне 

управлiння, ми доходимо висновку, що iснує будь яка невiдповiднiсть, або суттєве 

викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ТА ОСIБ ВIДПОВIДАЛЬНИХ ЗА КОРПОРАТИВНЕ 

УПРАВЛIННЯ   

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання  фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал 

визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання  фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi  фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi  

Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 

випадкiв, коли керiвництво має намiр лiквiдувати Товариство чи припинити її дiяльнiсть, або 

коли у нього вiдсутня будь-яка iнша реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення 



дiяльностi. 

Особи вiдповiдальнi за корпоративне управлiння несуть вiдповiдальнiсть за нагляд щодо  

фiнансової звiтностi Товариства. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ  ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що  фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII, iнших законодавчих актiв України та у 

вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання  впевненостi та супутнiх послуг  (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв 

(видання 2016-2017 року), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 

Аудиторської палати України № 361 вiд 08 червня 2018 року, ми використовуємо професiйне 

судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення  фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови 

можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;  

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст  фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує  фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо керiвництво та осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, 

iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв 

внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо керiвництву та вiдповiдальним особам за корпоративне управлiння, 



твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх 

про всi стосунки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають 

на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

 

Звiт  про корпоративне управлiння  

У вiдповiдностi до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нами був 

перевiрений Звiт про корпоративне управлiння ПрАТ "СК "АЗIНКО" за 2018 рiк. На основi 

виконаних нами процедур та отриманих доказiв, нiщо не привернуло нашої уваги, що змусило 

б  нас вважати, що iнша iнформацiя зазначена в пунктах 5-9, частини 3 статтi 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" мiстить будь яку невiдповiднiсть чи суттєве 

викривлення.  

Також, нами була перевiрена достовiрнiсть iнформацiї, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 

статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не 

висловлюємо нашу думку.  

 

Iнформацiя щодо розкриття вимог  статтi 14 Закону України вiд 21.12.2017 № 2258-VIII "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" (далi - Закон). 

Питання, якi викладенi у цьому роздiлi звiту розглядалися лише в межах проведення 

аудиторської перевiрки Товариства за 2018 рiк на основi вибiркового тестування та у обсягах, 

необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог 

професiйних стандартiв. 

 

1) найменування органу, який призначив нас на проведення обов'язкового аудиту - 

аудиторський комiтет: 

Вiдповiдно до  статтi 14 п. 4  Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" орган, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту: Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "АЗIНКО" (протокол 

№34 вiд 06.02.2019р.), Наглядова Рада ПрАТ "СК "АЗIНКО" (протокол засiдання №62 вiд 

21.01.2019р.) та Аудиторський комiтет ПрАТ "СК "АЗIНКО" (протокол засiдання №2 вiд 

21.01.2019р.). 

 

2) дата призначення нас та загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без 

перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень:  

06 лютого 2019р. (протокол №34 Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК 

"АЗIНКО"). Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв: вперше 

 

3) аудиторськi оцiнки ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, 

що перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства: 

Для цiлей фiнансового звiтування процес оцiнки ризикiв суб'єкта господарювання включає те, 

як управлiнський персонал iдентифiкує бiзнес-ризики, важливi для складання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансового звiтування, як вiн 

оцiнює їх значущiсть, ймовiрнiсть  їх настання та приймає рiшення  щодо дiй у вiдповiдь на цi 

ризики й управлiння ними, а також вiдповiднi результати. 

Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих 

ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та 

достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки 

аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.  



Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть 

облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової 

звiтностi.   

 

4) пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема 

пов'язаних iз шахрайством: 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi процедури оцiнки ризикiв суттєвого викривлення 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема, внаслiдок шахрайства. 

 Нам не вiдомо про будь-якi фактичнi або пiдозрюванi iнциденти, i жоднi iншi питання не були 

виявленi пiд час проведення нами аудиторських процедур.  

 

5) пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для 

аудиторського комiтету: 

Звiт незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ 

"СК "АЗIНКО" за рiк, що  закiнчився 31 грудня 2018 року узгоджений з ДОДАТКОВИМ 

ЗВIТОМ АУДИТОРСЬКОМУ КОМIТЕТУ. Ми не виявили жодних фактiв не узгодженостi 

iнформацiї мiж Додатковiм звiтом для аудиторського комiтету та iнформацiєю зазначеною у 

Звiтi незалежного аудитора.  

 

6) твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть 

ключового партнера з аудиту та Фiрми вiд юридичної особи при проведеннi аудиту: 

ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до вимог Закону, з 

дотриманням iнших нормативно-правових актiв з питань аудиту та професiйних стандартiв 

аудиту. Полiтика та процедури ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"  унеможливлюють надання 

послуг заборонених законодавством України.  

Пiд час проведення аудиту нами не було встановлено жодних фактiв або питань, на якi ми б 

хотiли звернути Вашу увагу, i ми пiдтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту ТОВ 

"ДОНКОНСАЛТАУДИТ" є незалежним вiд Клiєнта та здатний висловити об'єктивну думку 

про те, чи складена фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної 

концептуальної основи фiнансового звiтування. 

 

7) iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй 

особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з 

обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi: 

ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" не надавало Товариству iнших послуг крiм послуг з 

обов'язкового аудиту, що не розкрито у Звiтi вiдповiдно з iншими законодавчими та 

нормативними вимогами або у Звiтi щодо фiнансової звiтностi. 

 

8) пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень. 

       Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятнi 

аудиторськi докази у достатньому обсязi для висловлення нашої думки про те, чи складена 

фiнансова звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи 

фiнансового звiтування з урахуванням об?рунтованостi облiкових оцiнок, засобiв контролю, а 

також специфiки галузi в якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть. 

      При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений, як зазначено вище 

характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства та органiзацiєю 

системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. 

Крiм того, слiд враховувати, що критерiї оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства i 

органiзацiї системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, використовуванi нами, 

можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Товариством. 



 

Ми не залучали до проведення аудиту ПрАТ "СК "АЗIНКО" iнших фахiвцiв, у т.ч. суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi.  

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЩО ПРОВIВ 

АУДИТ: 

Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ:  33 9 1 3 5 3 1 

Юридична  адреса:  03040,  м. Київ,  проспект Голосiївський, буд.70 

Номер роздiлу у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 4 

Номер реєстрацiї у Реєстрi: 4252 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi:  

рiшення Аудиторської палати України № 291/4 вiд 27.03.2014р., чинне до 31.12.2019р.  

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є  

ключовий партнер з аудиту ШУБА Олексiй Дмитрович. 

 

 

Ключовий партнер  з аудиту         _________________  О.Д. Шуба   

сертифiкат  серiї  А,  № 006732,   

рiшення  Аудиторської  палати   

України  № 219/2 вiд  14.07.2010 р. 

 

 

Директор  

ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"   _________________   I.А. Малиновська  

сертифiкат  серiї  А,  № 005061,   

рiшення  Аудиторської  палати   

України  № 106  вiд  30.01.2002 р. 

 

 

Україна, 03040, м. Київ,  

проспект Голосiївський, 70. 

 15 березня 2019 року 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна фiнансова звiтнiсть об'єктивно та достовiрно подає фiнансовий стан ПрАТ "СК "АЗIНКО" 

станом на 31 грудня 2018 року, а також об'єктивно та достовiрно вiдображає результати його 

дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, рух грошових коштiв та змiни в капiталi, у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - "МСФЗ"). Склад цiєї 

iнформацiї визначається професiйним судженням керiвництва Товариства.   

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та 

грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 

користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою даної 

фiнансової звiтностi є бухгалтерськi полiтики та принципи, що базуються на вимогах 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), Мiжнародних стандартах 



бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумаченнях (КТМФЗ, ПКТ), якi виданi Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй, що офiцiйно 

оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. Товариство веде 

облiковi записи у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Дана фiнансова 

звiтнiсть складена на основi таких облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними для 

приведення її у вiдповiднiсть МСФЗ у всiх суттєвих аспектах. Пiдготовлена Товариством 

фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає  вимогам чинних МСФЗ, 

дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає 

вимогам нормативних актiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства включає: Форма № 1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан);  Форма 

№ 2 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);  Форма № 3 Звiт про рух грошових 

коштiв (за прямим методом);  Форма № 4 Звiт про власний капiтал; Примiтки до фiнансової 

звiтностi, вiдповiдно до вимог МСФЗ. Цi примiтки є невiд'ємною частиною звiтностi i 

вiдповiдають фiнансовому стану та дiяльностi Товариства. 

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток , здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента. 

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, 

якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися.  

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо. 

Товариство систематично здiйснює  виявлення, вимiрювання та попередження  ризикiв, 

притаманних дiяльностi Товариства, зокрема, андеррайтингового ризику (ризику недостатностi 

страхових премiй i резервiв, катастрофiчного ризику, ризику страхування здоров'я), ринкового 

ризику (ризику iнвестицiй в акцiї, ризику процентної ставки, валютного ризику, ризику спреду, 

майнового ризику, ризику ринкової концентрацiї), ризику дефолту контрагента, операцiйного 

ризику, ризику учасника фiнансової групи та iнших ризикiв 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

Стратегiю керiвництва щодо зменшення вразливостi страховика до ризикiв викладено в 

Стратегiї управлiння ризиками, яка розроблена вiдповiдно до законодавчих вимог та 

затверджена Рiшенням наглядової ради вiд 01.07.2014 року. 

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру економiчних заходiв, якi вживаються 

Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю 

активiв Товариства, а також на здатнiсть сплачувати заборгованостi згiдно зi строком 

погашення. Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення  та 

класифiкацiї визнаних активiв , а також повноти визнаних зобов'язань.  

На думку керiвництва, податковi зобов'язання були повнiстю вiдображенi в данiй фiнансовiй 

звiтностi, виходячи з iнтерпретацiї керiвництвом чинного податкового законодавства України, 

офiцiйних коментарiв нормативних документiв i роз'яснень податкових та судових органiв. 

Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2018 року в Товариствi не iснує потенцiйних 

податкових зобов'язань.  

Керiвництво визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб, уповноважених 



пiдписувати звiтнiсть.  

Пiсля звiтного перiоду та до затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2018 року не вiдбулося суттєвих подiй, якi б могли вплинути на економiчнi рiшення 

користувачiв.  

Товариство ставить перед собою мету в повному обсязi задовольнити потреби користувачiв 

фiнансової звiтностi. 

 

Керiвник                        ___________   Никитюк Олександр Леонтiйович          

 

 Головний бухгалтер    __________  Тюлькiна  Любов Володимирiвна                                                                
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