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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 Олександр Леонтiйович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

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, Київська обл., м. Київ, провулок Хорива, буд.4 

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

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

7. 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 (у разі здійснення оприлюднення):  

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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку http://aic.com.ua/ 28.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

 1. У роздiлi VI  "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента"   -  пункт 1) 

"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. 

 

 -  поле "Дата виникнення" (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права ) - не 

заповнене  тому, що  Товариство не мало  фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права; 

 

 -  поле "Дата погашення" (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права ) - не заповнене  

тому, що  Товариство не мало  фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права . 

 

 



 

2. У роздiлi VI "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента"  -  пункт 2)  

"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  . 

 

3. У роздiлi VI "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента"  -  пункт 3)   

"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  . 

 

4. У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" -  пункт 2)  "Iнформацiя про облiгацiї 

емiтента" - не заповнений тому, що Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.  

 

 5. У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" -  пункт 3) "Iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом" - не заповнений тому, що Товариство не здiйснювало випуск 

iнших цiнних паперiв.    

 

6. У роздiлi VII "Вiдомостi про цiннi папери емiтента"  -  пункт 4)   "Iнформацiя про похiднi 

цiннi папери емiтента " - не заповнений тому, що Товариство не здiйснювало випуск похiдних 

цiнних паперiв.    

 

7. Роздiл VIII  "Вiдомостi щодо участi емiтента у юридичних особах" - не заповнений тому, що 

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

в iнших юридичних особах.   

 

8.  Роздiл IX  "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" - не заповнений тому, що в 

Товариствi немає посади корпоративного секретаря.   

 

9. Роздiл  X "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв"  -  не заповнений тому, що 

протягом звiтного перiоду у Товариствi вчинення значних правочинiв не вiдбувалося.  

 

10. Роздiл  XI " Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 

осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть."  - не заповнений тому, що протягом звiтного 

перiоду у Товариствi  не вiдбувалося вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, не було осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю; також не виникали обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.  

 

11. Роздiл XIII " Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не 

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

 

12. Роздiл "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв." - не заповнений тому, що Товариство 

не здiйснювало  конвертацiю цiнних паперiв. 

 

13. Роздiл  "Iнформацiя про замiну управителя" - не заповнений тому, що Товариство не має 

управителя. 

 

14. Роздiл "Iнформацiя про керуючого iпотекою." - не заповнений тому, що Товариство не має 



iпотеки, вiдповiдно, i керуючого iпотекою. 

 

15. Роздiл "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв." - не заповнений 

тому, що Товариство не має iпотечних активiв. 

 

16. Роздiл "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом." - не заповнений тому, що Товариство не має iпотеки та  

iпотечних боргiв. 

 

17. Роздiл "Iнформацiя про iпотечне покриття:" зо всiма пунктами, що до нього входять, а саме 

: 1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; 2) iнформацiя про 

розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 3) iнформацiя про спiввiдношення 

розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного 

покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; 4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв 

у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного 

покриття - не заповнений тому, що Товариство не має iпотечного покриття 

 

18.  Роздiл "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування 

iпотечних активiв." - не заповнений тому, що Товариство не має iпотечних активiв i , 

вiдповiдно, фiнансової установи, яка здiйснює  їх обслуговування. 

 

19.  Роздiл "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика /гаранта), що здiйснює 

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

не заповнений тому, що Товариство не здiйснює випуск боргових цiнних паперiв,  не  має 

поручителя (страховика /гаранта), що здiйснює забезпечення їх випуску та не готує 

зазначений звiт . 

 

20.  Роздiл "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 готує вказаний звiт 

 

21.  Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента  складена за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi 

 

 22. Роздiл  Промiжної фiнансової звiтностi - "Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим 

методом)" - не заповнений тому, що   Товариство виконує та  надає "Звiт про рух грошових 

коштiв"  - за прямим методом. 

 

23. Роздiл XIV "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi" - не заповнений тому, що 

Промiжна фiнансова звiтнiсть  Товариства не була перевiрена суб'єктом аудиторської 

дiяльностi . 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 09.12.1996 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 12000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 25 

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

 65.12 - iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - перестрахування 

9. Органи управління підприємства 

 Згiдно п.п.11.1. п.11 Статуту - органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори 

Акцiонерiв Товариства;- Наглядова Рада Товариства; - Правлiння Товариства;- Ревiзор 

Товариства. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Судноплавна 

компанiя "КОМЕТАС" 

87510, Україна, Донецька обл., м. 

Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 71А 
13482986 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АЗОВЛЛОЙД" 

04071, Україна, м. Київ, провулок 
Хорива, буд. 4, кв. 2 

21949346 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УКЛЛОЙД" 

04071, Україна, м. Київ, провулок 

Хорива, буд. 4, кв. 2 
31030564 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ОАЗIС ШIППIНГ 

IНТЕРНЕШЕНАЛ" 

01034, Україна, м. Київ, вул. Пушкiнська, 

буд. 9, кв.38 
30575383 

НИКИТЮК ОЛЕКСАНДР 
ЛЕОНТIЙОВИЧ 

  

НIКIТЮК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 2 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "ПУМБ", МФО 334851 

2) IBAN 

 UA253348510000000000002650588 

3) поточний рахунок 



 UA253348510000000000002650588 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "ПУМБ", МФО 334851 

5) IBAN 

 UA853348510000000000002650575 

6) поточний рахунок 

 UA853348510000000000002650575 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(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 15.06.2014 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, 

АЕ № 522588 15.08.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 
регулювання у сферi   ринкiв 

фiнансових послуг 

 



яка може бути заподiяна третiм 

особам(у формi обов'язкового ) 

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 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника)] 

АЕ № 522593 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 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової 
вiдповiдальностi  приватного 

нотарiуса 

  б/н 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 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нiкiтюк Євген Олександрович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706,  Голова Наглядової ради ;  начальник вiддiлу 

корпоративного управлiння. 

7. 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 

28.04.2020р. - Протокол № 37  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 - 19,5 рокiв.  

 

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 ), директора ТОВ "Азовллойд" (Iдентифiкацiйний код - 21949346; 

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

 Фiлатов Iгор Євгенович 

3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

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

7. 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 28.04.2020р. - Протокол №37 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 - 39,5 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 

 Бандура Тамара Львiвна 

3. Рік народження 



 1947 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 -, -, Пенсiонер  

7. Опис 

 Бандура Тамара Львiвна - не є акцiонером, не є представником акцiонера. Бандура Т.Л. - є 

одним з остаточних ключових учасникiв у структурi власностi  товариства.   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 28.04.2020р. - Протокол №37 . 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 

 Шелест Лариса Миколаївна 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ  "Судноплавна компанiя "КОМЕТАС", 13482986, Юрисконсульт 

7. 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 28.04.2020р. - 

Протокол №37 . 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 - 32,5 роки. 

Попередня посада, якi Шелест Л.М. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - юрисконсульт 

ТОВ  "Судноплавна компанiя "КОМЕТАС" (iдентифiкацiйний код - 13482986; 

мiсцезнаходження : 87510, Україна, м. Марiуполь, пр. Лунiна, буд. 71А).  Водночас вона обiймає 

посади :    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 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Никитюк Олександр Леонтiйович 



3. Рік народження 

 1959 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Голова Правлiння 

7. Опис 

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

строком на 3 роки рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70- 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 - 39,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Попередня посада , яку Никитюк О.Л. обiймав протягом останнiх п'яти 

рокiв - Голова Правлiння ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706).  

 

 .  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 

 Хромова Ольга Iванiвна 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Заступник Голови Правлiння 

7. Опис 

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

Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70- 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 № 04-К вiд 03.04.2020р. 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 - 36,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступник Голови 

Правлiння ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706). 

 

.  На iнших пiдприємствах не працює. 

1. Посада 



 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Баранiченко Наталiя Якiвна 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Заступник Голови Правлiння 

7. Опис 

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

рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70-  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 № 04-К вiд 03.04.2020р.  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 - 27,5  рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду заступник Голови 

Правлiння ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 24646706). На iнших пiдприємствах не 

працює. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тюлькiна Любов Володимирiвна 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Головний бухгалтер, член Правлiння 

7. Опис 

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

рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70- 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 - 39,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади члена Правлiння та 



головного бухгалтера ПрАТ "СК "АЗIНКО" (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 

 Чигарьов Дмитро Валерiйович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "АЗIНКО", 24646706, Начальник вiддiлу страхування суден та 

вiдповiдальностi судновласникiв; член Правлiння. 

7. Опис 

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

рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 03.04.2020р - Протокол № 70- 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. Водночас  обiймає посаду начальника вiддiлу страхування 

суден та вiдповiдальностi судновласникiв  ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний код - 

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

, посада якої включена до штату, - отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. 

Загальний стаж роботи - 25,5 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади члена Правлiння та начальника вiддiлу 

страхування суден та вiдповiдальностi судновласникiв  ПрАТ "СК "АЗIНКО" (iдентифiкацiйний 

код - 24646706). На iнших пiдприємствах не працює. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

-  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  

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

-  0 0  



за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

-  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

-  0 X  

Податкові зобов'язання X 1520 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 6482 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 8002 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. 

-  поле "Дата виникнення" (за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права ) - не заповнене  тому, що  Товариство не 
мало  фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права; 

-  поле "Дата погашення" (за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права ) - не заповнене  тому, що  Товариство не 
мало  фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права . 

 

   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.  
 

 "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 на 30.09.2021 року , 

представлена таким чином:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Розмiр поточних зобов'язань (стр. 1695) -  8002 тис.грн., до 

складу яких включено: 

- поточна кредиторська заборгованiсть  за 



довгостроковими зобовязаннями (стр. 1610) - 14 тис. грн.; 

-  за товари, роботи, послуги ( стр.1615)  -   84 тис. грн.;   
-  за розрахунками з бюджетом (стр. 1620) -    1520  тис. грн. у 

т. ч. :  податок на прибуток (стр. 1621)  - 1488 тис. грн. 

-  за розрахунками зi страхування  -єдиний соцiальний внесок  
(стр.1625) -  32 тис.грн.; 

-  за розрахунками з оплати працi  (стр. 1630) -  137 тис.грн. 

- поточна кредиторська заборгованiсть  за одержаними 
авансами (стр. 1635) -  5 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованiсть за страховою 
дiяльнiстю (стр. 1650) -  5750 тис.грн.   

 

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 30.09.2021 р. забезпечення складають 444 тис. грн. 

(стр. 1660) , та являють собою суму нарахованого резерву 

вiдпусток.  
 

Iншi поточнi зобов'язання станом на 30.09.2021 р. ( стр.1690)   

складають 16 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 обгрунтованих 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 

81313 про надання експертно-iнформацiйних послуг вiд 07 
грудня 2018 року. 

 

 



VII. 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 

документар
на іменна 

Документарні 

іменні 

1000 402 402000 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; дострокового погашення - не було. 

10.12.1999 619/1/99 ДКЦПФР UA0500061009 Акція 

проста 

документар
на іменна 

Документарні 

іменні 

1000 1069 1069000 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; дострокового погашення - не було. 

01.08.2000 393/1/00 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 

проста 

документар
на іменна 

Документарні 

іменні 

10 106900 1069000 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, дострокового погашення - не було. 

20.04.2001 172/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 

проста 
документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

10 180000 1800000 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; ; дострокового погашення - не було. 

23.10.2001 526/1/01 ДКЦПФР UA0500191004 Акція Документарні 10 440000 4400000 100 



проста 

документар
на іменна 

іменні 

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;  дострокового погашення - не було. 

22.11.2002 557/1/02 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 

проста 
документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

10 550000 5500000 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;  дострокового погашення - не було. 

01.09.2004 520/1/04 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 

проста 
документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

10 610000 6100000 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; дострокового погашення - не було. 

11.05.2005 212/1/05 ДКЦПФР UA0500191004 Акція 

проста 
документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

10 720000 7200000 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;  дострокового погашення - не було. 

17.07.2007 311/1/07 ДКЦПФР UA4000016356 Акція 
проста 

документар

на іменна 

Документарні 
іменні 

15 720000 10800000 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;  дострокового погашення - не було. 

20.06.2008 244/1/08 ДКЦПФР UA4000016356 Акція 
проста 

документар

на іменна 

Документарні 
іменні 

15 800000 12000000 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; дострокового погашення - не було. 

21.05.2010 221/1/10 ДКЦПФР UA4000067938 Акція 

проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

15 800000 12000000 100 

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; дострокового погашення - не було. 

 



XII. 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 / 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 

 

1. 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 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

21.05.2010 ДКЦПФР Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA4000067938 - Протягом звiтного перiоду у 
Товариствi не було  будь-яких 

обмежень щодо обiгу  його цiнних 

паперiв , в тому числi  не виникала 

необхiднiсть отримання вiд емiтента 

або iнших власникiв цiнних паперiв 

згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв. 

- 

 

2. 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 

реєст

рації 

випус

ку 

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: 



У  Товариствi не iснує голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено,  також не iснує  голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано iншiй особi. 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

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: 25 

Адреса, телефон: 04071 м. Київ, провулок Хорива, буд.4, (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 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 661 1 764 

    первісна вартість 1001 1 974 2 246 

    накопичена амортизація 1002 ( 313 ) ( 482 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 3 391 3 185 

    первісна вартість 1011 8 985 8 999 

    знос 1012 ( 5 594 ) ( 5 814 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 2 005 2 005 

    первісна вартість 1016 2 005 2 005 

    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 466 526 

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 7 523 7 480 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 19 24 

Виробничі запаси 1101 19 24 

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 5 878 5 266 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 12 13 

    з бюджетом 1135 0 14 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 334 318 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 228 1 164 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 47 909 50 218 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 47 909 50 218 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 3 743 3 503 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 22 22 

    резервах незароблених премій 1183 3 721 3 481 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 2 

Усього за розділом II 1195 58 125 60 522 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 65 648 68 002 

 

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 5 754 5 754 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 18 931 22 931 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 225 12 168 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 47 910 52 853 



    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 10 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 7 116 7 147 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 28 42 

    резерв незароблених премій 1533 7 088 7 105 

    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 7 126 7 147 

    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 14 

    товари, роботи, послуги 1615 98 84 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 389 1 520 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 362 1 488 

    розрахунками зі страхування 1625 29 32 

    розрахунками з оплати праці 1630 114 137 

    одержаними авансами 1635 0 5 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 8 587 5 750 

Поточні забезпечення 1660 382 444 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 13 16 

Усього за розділом IІІ 1695 10 612 8 002 

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 65 648 68 002 

 
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.  

 

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.  

 

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.  

 

Вибуття основних засобiв в звiтному перiодi пов'язане зi списанням внаслiдок неможливостi подальшої 
експлуатацiї комп'ютерного обладнання.  

 

         Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв пiдприємства на початок звiтного перiоду  
складала (стр. 1010) - 3391 тис.грн., у т.ч. первiсна вартiсть (стр. 1011) -   8985 тис.грн., знос  (стр. 1012) -  

5594 тис.грн.  

 
Основнi засоби емiтента на кiнець звiтного перiоду складають: (стр. 1010) - 3185 тис. грн. - первiсна 

вартiсть -(стр. 1011) -  8999 тис.грн., знос - (стр. 1012) - 5814 тис.грн. 

 
Сума амортизацiї за звiтний перiод склала - 378 тис.грн. 

 

Використання основних засобiв здiйснюється за їх функцiональним призначенням.    Ступiнь 
використання -100%. 

 

Балансова вартiсть основних засобiв у розрiзi груп 30.09.2021р. представлена таким чином: 
 

Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 2667 тис. грн.  

 
Машини, обладнання -   45  тис. грн.  

 

Транспортнi засоби -  155  тис. грн.   
 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -   1 тис. Грн.  

 
Iншi основнi засоби - 0 тис. грн.   

 

Iншi необоротнi матерiальнi активи - 317 тис. грн.  
 

Разом - 3185  тис. грн.  

 
 

     Протягом  звiтного перiоду  нiяких обмежень на використання майна емiтента не було.  

 
Балансова вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства (стр. 1000) на 30.09.2021р. склала    1764  

тис.грн., у т.ч.  первiсна вартiсть (стр. 1001) - 2246  тис.грн.,  накопичена амортизацiя  (стр. 1002)  - 482 

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: 
 

- програмне забезпечення - 10 рокiв; 

 
- 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.. 
 

-   веб-сайт - 10 рокiв; 

 
- 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 275 тис. грн. пов'язане з подальшим створенням бази даних 

пiдприємства, та придбанням iнших нематерiальних активiв .  
 

Вибуття нематерiальних активiв  - це результат списання  Лiцензiї на використання ПЗ "Експерт -ФМ" та 

Послуги електронних цифрових пiдписiв  усього на суму 3 тис. грн. . 
 

 

Станом на 30.09.2021р. на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи за iсторичною 
вартiстю : 

 

Лiцензiї - 252 тис. грн. (знос - 0 грн); залишкова вартiсть 252 тис. грн. 
 

Бази даних - 1912 тис. грн. (знос - 433 тис. грн.); залишкова вартiсть 1479 тис.грн. 

 
Веб-сайт - 78 тис. грн.( знос - 48 тис. грн.); залишкова вартiсть 30 тис. грн. 

 

Iншi - 4 тис. грн. (знос - 1 тис. грн.); залишкова вартiсть 3 тис. грн. 
 

Усього - 2246 тис. грн. (знос - 482 тис. грн.); залишкова вартiсть 1764 

 
 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть  вiдображається в облiку вiдповiдно до  вимог МСБО 40 "Iнвестицiйна 
нерухомiсть". Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi утримуються  з  метою  отримання  орендних платежiв.  

 

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, первiсна вартiсть якого - 

2005  тис. грн.; знос - 0  

 
 

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 
 

До складу довгострокової дебiторської заборгованостi входить 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 2021 роцi довгострокова дебiторська заборгованiсть була скоригована шляхом дисконтування за 

середньозваженою вартiстю за даними статистичної звiтностi банкiв України на кiнець року та становить 
526 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. 
 

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 на кiнець звiтного перiоду , що оцiнюються вiдповiдно з МСБО 2 "Запаси" вiднесенi: 
паливно-мастильнi матерiали (газ, бензин А-95) та iншi матерiали (страховi полiси, бланки договорiв 

страхування). Одиницею запасiв вважається кожне найменування цiнностей. 

 
Балансова вартiсть запасiв на кiнець звiтного перiоду склала - 24 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованнiсть.  
 

Дебiторська заборгованiсть протягом  станом на 30.09.2021 р. склала   6775 тис.грн . 

 
Склад  та  суми дебiторської заборгованостi, вiдображенi у Балансi (тис.грн.): 

 

 



 
- за страховими премiями - 5266   

- за   виданими   авансами -  13 

- з розрахунками з бюджетом   - 14 
- за нарахованими вiдсотками - 318 

- iнша  1164 

Разом: 6775  
 

   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.  
 

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 на 30.09.2021 - (стр. 1695) -  8002  тис.грн.,  
 

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 30.09.2021  р. забезпечення складають 444 тис. грн., та являють собою суму нарахованого 

резерву вiдпусток.  



 
 

Iншi поточнi зобов'язання станом на 30.09.2021 р. ( стр.1690)   складають 16 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 обгрунтованих 

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 81313 про надання експертно-iнформацiйних послуг вiд 07 грудня 2018 року. 

 
              Власний капiтал . 

 

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 
 

Капiтал Товариства складається з власного капiталу. Власний капiтал включає: статутний капiтал, 

капiтал у дооцiнках , резервний капiтал та  нерозподiлений прибуток.  
 

Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв, а також для виплати дивiдендiв за привiлейованими 

акцiями. Фактичний розмiр резервного капiталу Товариства станом на 30.09. 2021 року становить 22 931 
грн., що вiдповiдає мiнiмальному рiвню, який встановлено вимогами статуту Товариства та статтi 19 

Закону України "Про акцiонерне товариства". 

 
 

Розмiр власного капiталу  станом на 30.09. 2021 р.( рядок 4300,  графа 10)  - 52 853 тис. грн., у т.ч. : 

 
- статутний капiтал (графа 3) - 12 000 тис. грн.; 

 

- капiтал у дооцiнках (графа 4 ) - 5 754 тис. грн. 
 

- резервний капiтал (графа 6) -  22 931 тис. грн. 

 
- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (графа 7) -  12 168 тис.грн. 

 

 
 

Статутний капiтал.   

 
Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Державна  частка у статутному капiталi вiдсутня. 

Станом на 30.09.2021р. Статутний капiтал Товариства сформований та сплачений у повному обсязi i 

зареєстрований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України 
 

Станом на 30 вересня 2021 року Статутний капiтал Товариства становить 12 000 тис. грн., подiлений на 

800000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15 грн. кожна. 
 

Протягом звiтного перiоду  дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися. 

 



 
 

Капiтал у дооцiнках. 

 
Станом на 30.09.2021р. "Капiтал у дооцiнках" становить 5754 тис.грн., у тому числi дооцiнка нежитлових 

примiщень у суммi - 5267 тис.грн. дооцiнка транспортних засобiв у сумi - 487 тис.грн. 

 
 

Резервний капiтал. 

 
Загальна сума  резервного капиталу  на 30.09. 2021р.  становить - 22 931  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 зв'язку iз 

досягненням передбаченого ст. 19 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства 
розмiру резервного капiталу Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства " 

Страхова компанiя АЗIНКО" 29 квiтня 2021 року (Протокол №38) прийнято рiшення не вiдраховувати 

5% вiд суми чистого прибутку Товариства за пiдсумками 2020 року  на формування резервного капiталу. 
 

 Станом на 30.09.2021 року резервний капiтал становить 2177 тис. грн. 

 
Iншi резерви 

 

Станом на 30.09.2021 року Iншi резерви становлять 20 754 тис. грн. 
 

У зв'язку з коливанням курсу iноземної валюти, яка є засобом платежу за договорами страхування 

(перестрахування) з iноземним елементом, з метою пiдвищення власного утримання певної частки 
ризика за окремим об'єктом страхування, а також для компенсацiї виплат страховика, що пов'язанi з 

вiдшкодуванням збиткiв по договорам страхування на Черговому засiданнi  Наглядової Ради Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя АЗIНКО" 01 квiтня 2021 року було прийнято рiшення про 
збiльшення ранiше сформованих вiльних резервiв  на суму у розмiрi 4 000,00 тис.грн iз суми 

нерозподiленого прибутку.  

 
 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - це чистий прибуток, що не розподiлений мiж 

учасниками. Станом на 30.09.2021р.  становить -   12 168 тис. грн. 

 
 

 

 
 

Керівник    Никитюк Олександр Леонтiйович 

 
Головний бухгалтер   Тюлькiна Любов Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя АЗIНКО" 
за ЄДРПОУ 24646706 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

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 6 205 4 682 

Премії підписані, валова сума 2011 13 261 9 286 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 6 799 ) ( 3 888 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 17 431 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -240 -285 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 990 ) ( 922 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 129 ) ( 36 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 5 086 3 724 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -14 42 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -14 86 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 -45 

Інші операційні доходи 2120 4 715 2 337 

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 ( 2 770 ) ( 2 480 ) 

Витрати на збут 2150 ( 3 332 ) ( 2 055 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 926 ) ( 2 636 ) 

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 2 759 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 1 068 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 3 617 5 432 



Інші доходи 2240 59 153 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4 ) ( 3 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 6 431 4 514 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 488 -1 094 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 4 943 3 420 

    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 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 943 3 420 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 150 146 

Витрати на оплату праці 2505 2 420 2 249 

Відрахування на соціальні заходи 2510 450 431 

Амортизація 2515 395 430 

Інші операційні витрати 2520 4 603 4 837 

Разом 2550 8 018 8 093 

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 6,178750 4,275000 



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 перiоду зменшилися на 79 тис. грн. та 

станом на 30.09.2021р. склали -    6205 тис. грн. , - розрахованi наступним чином : 

 
суми  премiй пiдписаних  (валова сума) (стр. 2011)  13 261  тис. грн. та змiни частки перестраховикiв у 

резервi незароблених премiй (стр. 2014):   -240 тис. грн.  за  вирахуванням суми  премiї, переданої у 

перестрахування (стр. 2012) :  6799 тис. грн.,  та  змiни резерву незароблених премiй , валова сума (стр. 
2013): 17  тис. грн.  

 

Сума страхових премiй (стр. 2011)  станом на 30.09.2021р - становить  13 261 тис. грн., та представлена 
таким чином: 

 

 
 

-  Обов'язкове страхування -                           31 тис. грн. 

 
-  Добровiльне страхування -                               13 230 тис. грн.       у т.ч.:                

-  Добровiльне майнове страхування -  12 385 тис. грн. 

 
-  Добровiльне особисте страхування  -      275 тис. грн. 

 

-  Добровiльне страхування вiдповiдальностi  -       570 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  -  990  тис. грн.  

 
Чистi понесенi збитки (стр. 2070) за страховими виплатами за звiтний перiд становлять  129 тис. грн., якi 

розраховуються як рiзниця мiж страховими виплатами у розмiрi 1121 тис. грн. та компенсацiєю за 

виплатою часток перестраховикiв у розмiрi   992 тис. грн. 
 

Валовий прибуток - (стр. 2090)  -  5086  тис. грн. , який розраховується наступним чином: 



 
чистi заробленi страховi премiї (стр. 2010) - 6 205 тис.грн. за вирахуванням  собiвартiстi реалiзованих 

послуг  (стр. 2050) - 990  тис. грн. та чистих понесених  збиткiв за страховими виплатами (стр. 2070) -  

129  тис. грн. 
 

Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв (стр. 2110) на 30.09.2021р. становить  14 тис. грн., якi 

складається з валової суми змiн iнших страхових резервiв  (стр. 2111)    у розмiрi   14 тис. грн. та сум 
змiни частки перестраховикiв в iнших страхових резервах (стр. 2112)  у розмiрi  - 0 тис. грн. 

 

Iншi операцiйнi доходи (стр. 2120)  складають - 4715   тис. грн.  
 

Адмiнiстративнi витрати  (стр.2130)  -  2770 тис. грн. 

 
 Витрати на збут (стр. 2150) -  3332  тис грн.  

 

 Iншi операцiйнi витрати (стр. 2180)  -   926   тис. грн., у т.ч. :             
 

  Фiнансовi витрати (стр. 2250) -  0 тис. грн.  

 
Iншi  фiнансовi витрати - Витрати вiд змiни вартостi активу (довгострокової дебiторської заборгованостi) 

(стр. 2270) склали  - 4 тис грн.:  

 
Витрати  з податку на прибуток -  (стр. 2300) -    1488   тис. грн. 

 

Iншi фiнансовi доходи ( стр.2220) на 30.09.2021р., а саме - нарахованi вiдсотки за депозитами - 3617 тис. 
грн. 

 

   Iншi  доходи за звiтний перiод , а саме - Дохiд  вiд змiни вартостi активу (довгострокової дебiторської 
/кредиторської заборгованостi) - 59 тис. грн. 

 

 
Чистий фiнансовий результат -  прибуток  (стр. 2350) -  4 943тис грн. 

 

 
 

Керівник    Никитюк Олександр Леонтiйович 

 
Головний бухгалтер   Тюлькiна Любов Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя АЗIНКО" 
за ЄДРПОУ 24646706 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 203 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 154 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 13 116 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 14 042 0 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 714 ) ( 0 ) 

Праці 3105 ( 1 861 ) ( 0 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 469 ) ( 0 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 894 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 363 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 531 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 7 056 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 12 920 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 601 0 

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 ( 293 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -293 0 

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 2 308 0 

Залишок коштів на початок року 3405 47 909 0 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 50 218 0 

 

Примітки: Товариство виконує та  надає "Звiт про рух грошових коштiв"  - за прямим методом. 

 
Станом на 30 вересня 2021 року : 

 

За  стр. 3095: "Iншi надходження"   -  14 042   тис. грн. , у т.ч. : 
 

- % по депозиту в нацiональнiй  валютi -  3 633 тис. грн. 

- агентська винагорода   -      108   тис. грн. 
- розрахуноки зi страхователями-резидентами за послуги страхування  -   451  тис. грн. 

- розрахунки за виданими авансами -   2 тис. грн. 

- зобовязання перестрахувальника-резидента перед ПрАТ "СК "АЗIНКО" з поверненню 



перестраховочної премiї -  1 тис. грн. 
- зобовязання перестрахувальника-резидента перед ПрАТ "СК "АЗIНКО" зi сплати долей в 

страхових вiдшкодуваннях  -  30   тис. грн. 

-  зобовязання перестрахувальника-резидента перед ПрАТ "СК "АЗIНКО" зi сплата долей в iнших 
витратах  з ведення справи   -   1 тис. грн. 

-  зобовязання перестрахувальника-резидента перед ПрАТ "СК "АЗIНКО" зi сплати долей вiд 

реалiзацiї права вимоги к виновнiй сторонi (суброгацiя)  -  61  тис. грн. 
- розрахунки з компенсацiї комунальних платежiв -  20   тис. грн. 

- допомога по тимчасовiй непрацездатностi -  13 тис. грн. 

- доход вiд реалiзацiї iнвалюти -   9 500    тис. грн. 
- iншi надходження  -    222 тис. грн. 

 

За стр. 3190  : "Iншi  витрачення"   -   12 920    тис. грн., у т.ч. :  
 

- собiвартiсть реалiзованої  iнвалюти  -  9 500  тис. грн. 

- облiк зобов'язань ПрАТ "СК "АЗIНКО" згiдно договорiв доручення з виплат комiсiйної 
винагороди  повiренним ( юридичнi та фiзичнi особи) -  2 796  тис. грн. 

- облiк зобов'язань ПрАТ "СК "АЗIНКО" згiдно договорiв доручення по перерахуванню страхових 

платежiв (за реалiзованi полiси ЗК, ГО, ВIЧ та iн.)-   437 тис. грн. 
- розрахунки за виданими авансами - 24 тис.грн. 

- собiвартiсть реалiзацiї - 6 тис грн. 

- розрахунки по виконавчим документам  - 5  тис. грн. 
- штраф НБУ - 2 тис грн. 

- адмiнiстративнi витрати -   11  тис. грн. 

- iншi  витрачення  -     139 тис. грн.  
 

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 АА-. 

 

 
 

 

 
Керівник    Никитюк Олександр Леонтiйович 

 

Головний бухгалтер   Тюлькiна Любов Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя АЗIНКО" 
за ЄДРПОУ 24646706 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 
продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 
активів  

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 3560 0 0 0 0 



зобов'язань  

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов'язань  

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 
одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 3310 0 Х 0 Х 



дочірньому підприємстві  

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві  

3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів  

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

Примітки:  Товариство виконує та  надає "Звiт про рух грошових коштiв"  - за прямим методом. 

 
Керівник    Никитюк Олександр Леонтiйович 

 

Головний бухгалтер   Тюлькiна Любов Володимирiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

АЗIНКО" 
за ЄДРПОУ 24646706 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

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 5 754 0 18 931 11 225 0 0 47 910 

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 5 754 0 18 931 11 225 0 0 47 910 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 4 943 0 0 4 943 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 4 000 -4 000 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 0 0 4 000 943 0 0 4 943 

Залишок на кінець року  4300 12 000 5 754 0 22 931 12 168 0 0 52 853 

 
Примітки: Власний капiтал . 

 

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 

 
Капiтал Товариства складається з власного капiталу. Власний капiтал включає: статутний капiтал, капiтал у дооцiнках , резервний капiтал та  

нерозподiлений прибуток.  



Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв, а також для виплати дивiдендiв за привiлейованими акцiями. Фактичний розмiр резервного капiталу 
Товариства станом на 30.09. 2021 року становить 22 931 грн., що вiдповiдає мiнiмальному рiвню, який встановлено вимогами статуту Товариства та статтi 

19 Закону України "Про акцiонерне товариства". 

 
Розмiр власного капiталу  станом на 30.09. 2021 р.( рядок 4300,  графа 10)  - 52 853 тис. грн., у т.ч. : 

 

- статутний капiтал (графа 3) - 12 000 тис. грн.; 
- капiтал у дооцiнках (графа 4 ) - 5 754 тис. грн. 

- резервний капiтал (графа 6) -  22 931 тис. грн. 

- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (графа 7) -  12 168 тис.грн. 
 

Статутний капiтал.   

 
Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Державна  частка у статутному капiталi вiдсутня. Станом на 30.09.2021р. Статутний капiтал 

Товариства сформований та сплачений у повному обсязi i зареєстрований у вiдповiдностi з дiючим законодавством України 

 
Станом на 30 вересня 2021 року Статутний капiтал Товариства становить 12 000 тис. грн., подiлений на 800000 простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 15 грн. кожна. 

 
Протягом звiтного перiоду  дивiденди не оголошувалися i не виплачувалися. 

 

Капiтал у дооцiнках. 
 

Станом на 30.09.2021р. "Капiтал у дооцiнках" становить 5754 тис.грн., у тому числi дооцiнка нежитлових примiщень у суммi - 5267 тис.грн. дооцiнка 

транспортних засобiв у сумi - 487 тис.грн. 
 

 

Резервний капiтал. 
 

Загальна сума  резервного капиталу  на 30.09. 2021р.  становить - 22 931  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 зв'язку iз досягненням передбаченого ст. 19 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства розмiру резервного капiталу 
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства " Страхова компанiя АЗIНКО" 29 квiтня 2021 року (Протокол №38) прийнято 

рiшення не вiдраховувати 5% вiд суми чистого прибутку Товариства за пiдсумками 2020 року  на формування резервного капiталу.  

 
 Станом на 30.09.2021 року резервний капiтал становить 2177 тис. грн. 

 

 



 
Iншi резерви 

 

Станом на 30.09.2021 року Iншi резерви становлять 20 754 тис. грн. 
 

У зв'язку з коливанням курсу iноземної валюти, яка є засобом платежу за договорами страхування (перестрахування) з iноземним елементом, з метою 

пiдвищення власного утримання певної частки ризика за окремим об'єктом страхування, а також для компенсацiї виплат страховика, що пов'язанi з 
вiдшкодуванням збиткiв по договорам страхування на Черговому засiданнi  Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 

АЗIНКО" 01 квiтня 2021 року було прийнято рiшення про збiльшення ранiше сформованих вiльних резервiв  на суму у розмiрi         4 000,00 тис.грн iз 

суми нерозподiленого прибутку.  
 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - це чистий прибуток, що не розподiлений мiж учасниками. Станом на 30.09.2021р.  становить -   12 168 

тис. грн.  

 
 

 

 
Керівник    Никитюк Олександр Леонтiйович 

 

Головний бухгалтер   Тюлькiна Любов Володимирiвна 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
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 значного росту в найближчiй перспективi.  

 

Тож в умовах певної стабiлiзацiї, економiчне середовище України все ще знаходитися пiд 

негативним впливом чинникiв, якi стали наслiдком внутрiшньої економiчної та полiтичної 

кризи, яка була пiдсилена зовнiшньою складовою (агресивна полiтика iншої країни по 

вiдношенню до України) та тимчасовою окупацiєю Автономної республiки Крим та окремих 

районiв Донецької та Луганської областей. 

 

Крiм того , на пiдставi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню на 

територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-

CoV-2" вiд 10.03.2020 р. № 211 на всiй територiї України з 12.03.2020 р. запроваджений режим 

надзвичайної ситуацiї.  Введений  карантин продовжений Урядом до 31.12.2021р.  З 17 червня 

2021р. в Українi введенi в дiю новi карантиннi норми та за рiшенням Державної комiсiї ТЕБ та 

НС з  23 вересня 2021 р. встановлено "жовтий" рiвень епiдемiчної небезпеки поширення COVID-

19 на  всiй територiї  України.  Введення карантину вiднесено до форс-мажорних обставин 

згiдно з Законом України вiд 17.03.2020 р. № 530-IХ "Про внесення змiн до деяких законодавчих 

актiв України, спрямованих на запобiгання виникнення i поширення коронавiрусної хвороби 

(COVID-19)", яким внесенi змiни до ст. 14-1 Закону "Про торгово-промисловi палати в Українi".   

 

Цi обставини та iнфляцiйнi процеси мають негативний вплив на пiдприємницьку дiяльнiсть в 

цiлому. Та Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АЗIНКО" , незважаючи на 

перелiченi негативнi фактори, протягом звiтного перiоду стабiльно здiйснювало свою дiяльнiсть. 

 

 У липнi 2021р. компанiєю здiйснена виплата вiдшкодування по страховому випадку, 

пов'язаному з оголошенням Загальної аварiї у зв'язку з виходом з ладу головного двигуна судна 

пiд час перевезення застрахованого вантажу. Сума претензiї склала 60 000 дол. США. 

 

 Результати дiяльностi Товариства вiдображає надана промiжна  фiнансова звiтнiсть, яка  є 

фiнансовою звiтнiстю загального призначення, що 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. Дана промiжна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  

 

 

 

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.  

 

 

 

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру економiчних заходiв, якi вживаються 

Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвництво Товариства вiдповiдає за пiдготовку промiжної фiнансової звiтностi, яка достовiрно 

вiдображає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 30 вересня 2021 

року.  

 

Керiвництво запевняє, що промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), що вимагається згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,   а також фiнансовi результати його 

дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни капiталу емiтента. 

 

При пiдготовцi промiжної фiнансової звiтностi Товариства керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: 

 

- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування; 

 

- застосування обгрунтованих оцiнок та припущень; 

 

- констатацiю дотримання Товариством вимог МСФЗ; а також 

 

- пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи iз припущення, що Товариство буде 

продовжувати свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за виключенням випадкiв коли таке 

припущення є неправомiрним. 

 

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: 

 

- розробку, впровадження та забезпечення ефективної системи внутрiшнього контролю; 

 

- пiдтримання системи бухгалтерського облiку, яка дозволяє у будь-який момент 

пiдготувати з достатнiм рiвнем точностi iнформацiї про фiнансовий стан Товариства, а також 

його фiнансовi результати та рух грошових коштiв, що забезпечує вiдповiднiсть фiнансової 

звiтностi вимогам МСФЗ; 

 

- забезпечення вiдповiдностi бухгалтерського облiку вимогам законодавства; 

 

- вживання заходiв в межах своєї компетентностi для забезпечення схоронностi активiв 

Товариства; 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 30 вересня 2021 року була затверджена 22 

жовтня 2021 року . Вiд iменi керiвництва її пiдписали: 

 

Керiвник:     Никитюк Олександр Леонтiйович    

 

Головний бухгалтер:  Тюлькiна Любов Володимирiвна                 
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