
 1.Титульний аркуш 

24 квітня 2019 
№ 142 
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) 

 Голова Правління Овчинников Денис Олексійович 

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

 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
 за              рік 2018 
 I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» 

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 19492371 
4. Місцезнаходження вул.Преображенська, буд.23, м.Київ, 03110 

5. Міжміський код, телефон та факс (044) 245-62-17, (044) 245-62-17 
6. Адреса електронної пошти busin@busin.com.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента,    
яким затверджено річну інформацію, або дата та 
 рішення загальних зборів акціонерів, яким  
затверджено річну інформацію емітента (за  
наявності) 
8. Найменування, ідентифікаційний  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
код юридичної особи, країна   фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,  
реєстрації юридичної особи та номер  DR/00001/APA 
свідоцтва про включення до Реєстру  
осіб, уповноважених надавати  
інформаційні послуги на фондовому  
ринку, особи, яка здійснює  
оприлюднення регульованої  
інформації від імені учасника  
фондового ринку 

 ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Повідомлення розміщено на   http://www.busin.com.ua 
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку 

 24 квітня 2019 
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2. Зміст 



1. Основні відомості про емітента. X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. 
5. Інформація про рейтингове агентство. X 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. 
7. Судові справи емітента. 
8. Штрафні санкції емітента. 
9. Опис бізнесу. X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників  
емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 
1) інформація про органи управління; X 
2) інформація про посадових осіб емітента; X 
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх  
звільнення; 
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 
2) інформація про розвиток емітента; X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів  X 
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат  
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо  X 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції  
хеджування; 
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або  
ризику грошових потоків; 
4) звіт про корпоративне управління: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс  X 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством  X 
вимоги; 
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 
інформація про наглядову раду; X 
інформація про виконавчий орган; X 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах  
емітента; 
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 
повноваження посадових осіб емітента. X 
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу  X 
та/або класу належних їм акцій. 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,  
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими  
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими  
акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною  
пороговому значенню пакета акцій. 
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та  X 
обов'язків акціонерів (учасників). 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної  
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 
1) інформація про випуски акцій емітента; X 
2) інформація про облігації емітента; 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 
4) інформація про похідні цінні папери емітента; 
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. 
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань  
за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). 
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. 
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру  
статутного капіталу такого емітента. 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність  X 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. 
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за  
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження  
таких прав передано іншій особі. 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; 
3) інформація про зобов'язання емітента; X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції; 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
26. Інформація вчинення значних правочинів. 
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та  
обставини, існування яких створює заінтересованість. 
29. Річна фінансова звітність. X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності  X 
емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску  
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
32. Твердження щодо річної інформації. X 
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого  
емітента, яка наявна в емітента. 
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які  
здійснюють контроль над емітентом. 
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом  X 
звітного періоду. 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за  
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за  
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі  
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних  
активів до складу іпотечного покриття; 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших  
активів на кінець звітного періоду; 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які  
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними  
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу  
іпотечного покриття. 
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 
41. Основні відомості про ФОН. 
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 
45. Правила ФОН. 
46. Примітки.(до звіту) X 
товариство має ліцензії на 14 видів страхування 
Емітент участі в інших юридичних особах не приймає 
посада корпоративного секретаря відсутня 
філіали або інші структурні підрозділи двідсутні 
У звітному році судові справи відсутні 
У звітному році штрафні санкції емітента відсутні 
не передбачено , винанагороди або компенсації не виплачувались 
д\н 
відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента 
у звітному році змін не було 
у звітному році змін не було 
у звітному році змін не було 
облігації товариством не випускались 
інші цінні папери товариством не випускались 
похідні цінні папери не випускались 
боргові цінні папери товариством не випускалисьне випускались 
протягом звітного періоду придбання  власних акцій не було 
д\н 
у власності працівників емітента інших цінних паперів немає (не випускались) 
працівники акціями не володіють 
всі голосуючі акції обмежень права голосу не мають 
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось 
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значні правочини не вчинялись 
 правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вчинялись 
д\н 
д\н 
д\н 
д\н 
не випускались 
д\н 
д\н 
д\н 
д\н 
д\н 
д\н 
д\н 
д\н 
У складі акціонерів,що володіють 5% і більше акцій товариства юридичні особи відсутні. Облігації,інші цінні  
папери,похідні цінні папери , крім простих іменних акцій, емітентом не випускались.  Товариство не має   
зобов'язань  за кредитами, випуском облігацій, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами(у тому  
числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН, а також за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права.  
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. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  
 КОМПАНІЯ «БУСІН» 

2. Серія і номер свідоцтва про державну  А01 №374237 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
3. Дата проведення державної реєстрації 17.02.1993 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)    73200000,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного капіталу  
державного (національного) акціонерного  
товариства та/або холдингової компанії 
8. Середня кількість працівників (осіб)    21 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
[2010]Інші види страхування, крім страхування життя 65.12 

д/н 0 

д/н 0 

10. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 банку), який обслуговує емітента за поточним  "СІТІБАНК" 
 рахунком у національній валюті 
 2) МФО банку 300584 
 3) поточний рахунок 26500200045211 
 4) найменування банку (філії, відділення  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 банку), який обслуговує емітента за поточним  "СІТІБАНК" 
 рахунком у іноземній валюті 
 5) МФО банку 300584 
 6) поточний рахунок 26505200045238 

 2018 р.  © SMA 19492371 



4. Інформація про рейтингове агентство 
 
 Найменування рейтингового  Ознака рейтингового  Дата визначення  Рівень кредитного рейтингу емітента  
 агентства агентства (уповноважене, або оновлення  або цінних паперів емітента 
  міжнародне) рейтингової  
 оцінки емітента  
 або цінних  
 паперів емітента 

 1 2 3 4 
Рейтингове агентство "Експерт- Уповноважене  Оновлення  uaAA(за національною шкалою) 
Рейтинг"(THE RATING  рейтингове агентство рейтингової  
AGENCY "EXPERT-RATING" оцінки емітента 

 06.12.2017 

Національне  рейтингове   Уповноважене  Оновлення  uainsAA+ рейтинг стабільності  
агентство  «Рюрік» рейтингове агентство рейтингової  страховика 
 оцінки емітента 

 16.03.2018 

Рейтингове агентство  Уповноважене  Оновлення  uaAA+ (за національною шкалою) 
"Стандарт-Рейтинг" рейтингове агентство рейтингової  
 оцінки емітента 

 16.09.2018 
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5. Опис бізнесу 
 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Змін в організаційній структурі АТ СК «БУСІН» не відбувалось. 
Інформація про чисельність працівників 
21 
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств 
д/н 
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,  
підприємствами, установами 
д/н 
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
д/н 
Опис обраної облікової політики 
Бухгалтерський облік фінансово - господарської діяльності Товариства  в 2018 році  здійснювався з    
дотриманням методологічних засад Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV “Про   
бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні” (із змінами і доповненнями), інших діючих   
нормативних документів, які  регулюють ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської   
діяльності організацій-резидентів  України, формування фінансових результатів, складання фінансової   
звітності, а також  роз’ясненнями  Міністерства Фінансів України та інших уповноважених органів. 
Облікова  політика  товариства обумовлена у наказі про облікову    політику 
 
НАКАЗ 544/1- к від 30.12.2016 р 
 
.   відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  Україні” від 
   16.07.99р. № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та  відповідає   
концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського  
 обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності ,іншими нормативно-правовими актими.   
 Відповідальність стосовно фінансової звітності несе  керівництво Товариства(  Голова правління).   
Відповідальність   керівництва Товариства охоплює розробку , впровадження та використання  
внутрішнього контролю  стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності,  
дотримання порядку ведення  бухгалтерського та податкового обліку, визначеного законодавством  
України та МСФЗ. Відповідальними особами за ведення бухгалтерського і податкового обліку та  
складання  фінансової звітності є Голова Правління Овчинников Денис Олексійович ( наказ про  
призначенн № 529 від  14 березня  2016 року). 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 
д/н 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
д/н 
Інформація про основні засоби емітента 
Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді та заставного майна. Станом на 31 грудня 2018 у 
 Компанії не було зобов'язань з придбання об'єктів основних засобів. Протягом 2018 року витрат на  
позики для придбання основних засобів Компанія не здійснювала. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
На діяльність Товариства не впливають проблеми. Певний вплив може здійснювати імідж країни на  
міжнародній арені. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
д/н 
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Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 
д/н 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
Стратегія АТ СК «БУСІН»: Лідерство в страхуванні великих та технічних ризиків корпоративних  
клієнтів; Постійне підвищення якості страхових послуг та рівня професійної підготовки нашого  
персоналу; Поглиблення процесу інтеграції компанії до міжнародного страхового ринку; Реалізація  
інноваційних технологій у страхуванні. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
д/н 
Інша інформація 
Основним видом діяльності відповідно до КВЕД є «Інші види страхування, крім страхування життя». 
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6. Інформація про органи управління 
 
 Орган управління Структура Персональний склад 
Наглядова рада  Склад Наглядової ради - 3 особи .  Голова Наглядової ради - Непочатова Л.М.,  
 Комітети не створені члени Наглядової ради - Овчінніков  
 О.І.,Хачбабян Н.Г. 
 
Правління Склад Правління - 3 особи Голова Правління - 
Овчинников Д.О., заступник  
 Голови правління (виконавчий директор) -  
 Морозова І.Л., член Правління (головний  
 бухгалтер) - Єфименко С.А. 
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Ревізор одноосібний Непочатов Є.О. 

 2018 р.  © SMA 19492371 



7. Інформація про посадових осіб емітента 
 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) посада*: Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Непочатова Лариса Михайлівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код  
юридичної особи: 

4) рік народження**: 1961 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**: 24 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ "Страхова компанія "БУСІН, 19492371, Голова Правління, Голова наглядової ради 
8) дата набуття повноважень та  14.03.2016  3(три)роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:   Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про  
Наглядову раду товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі  
емітента не виплачувалась. У звітному році змін у персональному складі посадових осіб не  
було.Обрано на посаду, на повторний термiн (Рішення загальних зборів від 14.03.2016 р.), на  
термiн - 3 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших  
підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  
емiтента не має. Голова Наглядової ради є акціонером товариства. 

-------------------- 
1) посада*: Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Овчінніков Олексій Іванович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код  
юридичної особи: 

4) рік народження**: 1949 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**: 26 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ "Страхова компанія "БУСІН, 19492371,  Голова Правління, член Наглядової ради 
8) дата набуття повноважень та  14.03.2016  3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:   Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про  
Наглядову раду товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі  
емітента не виплачувалась. У звітному році змін у персональному складі посадових осіб не було.
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 Обрано на посаду, на повторний термiн (Рішення загальних зборів від 14.03.2016 р.), на термiн - 
 3 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Член  
Наглядової ради є акціонером товариства. 

-------------------- 
1) посада*: Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Хачбабян Ніна Гургенівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код  
юридичної особи: 

4) рік народження**: 1951 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**:  6 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ СК "Бусін", 19492371,  член Наглядової ради 
8) дата набуття повноважень та  14.03.2016  3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:   Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про  
Наглядову раду товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі  
емітента не виплачувалась.У звітному році змін у персональному складі посадових осіб не було.  
 Обрано на посаду, на повторний термiн (Рішення загальних зборів від 14.03.2016 р.), на термiн - 
 3 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Член  
Наглядової ради є акціонером товариства. 

-------------------- 
1) посада*: Голова Правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Овчинников Денис Олексійович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код  
юридичної особи: 

4) рік народження**: 1974 
5) освіта**: вища 

6) стаж роботи (років)**: 22 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 АТ СК "БУСІН, 19492371, Заступник виконавчого директора, Голова правління 
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8) дата набуття повноважень та  14.03.2016  3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:   Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про  
Правління Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента 
 не виплачувалась.У звітному році змін у персональному складі посадових осіб не було.  Обрано 
 на посаду, на повторний термiн (Рішення загальних зборів від 14.03.2016 р.), на термiн - 3 роки.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної  
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа є  
акціонером товариства. 

-------------------- 
1) посада*: Заступник Голови  Правління- виконавчий директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Морозова Ірина Львівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код  
юридичної особи: 

4) рік народження**: 1980 
5) освіта**: вища 

6) стаж роботи (років)**: 15 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 АТ СК "БУСІН", 19492371, Заступник виконавчого директора, заступник голови правління 
8) дата набуття повноважень та  14.03.2016  3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:   Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, посадовою  
інструкцією та положенням про правління товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній  
формах посадовій особі емітента не виплачувалась.У звітному році змін у персональному складі  
посадових осіб не було.  Обрано на посаду, на повторний термiн (Рішення загальних зборів від  
14.03.2016 р.), на термiн - 3 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких  
інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  
емiтента не має. 

-------------------- 
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1) посада*: Член Правління -Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Єфименко  Сергій Анатолійович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код  
юридичної особи: 

4) рік народження**: 1974 
5) освіта**: вища 

6) стаж роботи (років)**: 11 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ТОВ "Український Будівельний Бізнес", 24100982,  Головний бухгалтер 
8) дата набуття повноважень та  14.03.2016  3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:   Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, посадовою  
інструкцією та положенням про правління товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній  
формах посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному році змін у персональному складі 
 посадових осіб не було.  Обрано на посаду, на повторний термiн (Рішення загальних зборів від  
14.03.2016 р.), на термiн - 3 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких  
інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  
емiтента не має. 

-------------------- 
1) посада*: Ревізор акціонерного товариства 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Непочатов Євген Олександрович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код  
юридичної особи: 

4) рік народження**: 1959 
5) освіта**: Вища 

6) стаж роботи (років)**:  9 
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:  
 ПрАТ СК "Бусін", 19492371,  Ревізор акціонерного товариства 
8) дата набуття повноважень та  14.03.2016  3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:   Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про  
ревізора товариства.  Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента  
не виплачувалась.У звітному році змін у персональному складі посадових осіб не було.   Обрано 
 на посаду, на повторний термiн (Рішення загальних зборів від 14.03.2016 р.), на термiн - 3 роки.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної  
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судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа є  
акціонером товариства. 

-------------------- 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником  
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 2018 р.  © SMA 19492371 



8. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 
 Посада Прізвище, ім’я, по  Ідентифікаційний код  Кількість Від загальної
Кількість за типами акцій 
 батькові фізичної  юридичної особи акцій   кількості 
 прості  привілейо- 
 особи або повне  (шт.) акцій (у 
 іменні вані іменні 
 найменування  відсотках) 
 юридичної особи 

 1 2 3 4 5
 6 7 
Голова Наглядової  фізична особа 121956 49,982
 121956 0 
ради Непочатова Лариса  
 Михайлівна 

Член Наглядової ради фізична особа 121934 49,973
 121934 0 
 Овчінніков Олексій  
 Іванович 

Ревізор акціонерного  фізична особа 22 0,009
 22 0 
товариства Непочатов Євген  
 Олександрович 

Голова Правління фізична особа 22 0,009
 22 0 
 Овчинников Денис  
 Олексійович 
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 1 2 3 4 5
 6 7 
Член Наглядової ради фізична особа 22 0,009
 22 0 
 Хачбабян Ніна  
 Гургенівна 

 Усього:  243956 99,982
 243956 0 
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 9. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 

 Найменування юридичної  Ідентифікацій Місцезнаходження Відсоток акцій  
 особи засновника та/або  ний код  (часток, паїв), які  
 учасника юридичної  належать  
 особи  засновнику та/або  
 засновника  учаснику (від  
 загальної  
 та/або  кількості) 
 учасника 

 Прізвище, ім'я, по батькові  Відсоток акцій  
 фізичної особи (часток, паїв), які  
 належать  
 засновнику та/або  
 учаснику (від  
 загальної  
 кількості) 

Непочатова Лариса Михайлівна 49,982 

Овчінніков Олексій Іванович 49,973 

 Усього: 99,955 
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10. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» зареєстровано 17  
лютого 1993 року Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією за адресою  03110, 
 м.Київ, вулиця Преображенська, будинок 23. 
Основний вид дiяльностi за КВЕД-2010: 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя. Основнi  
ринки збуту та основнi клiєнти – авіакомпанії, аеропорти м. Києва, Київської областi, iнших регiонiв  
України та всього світу. Основнi методи продажу - безготiвковий розрахунок. Цiни доступнi  
середньому споживачу та залежать вiд стабiльностi цiнової полiтики держави та доходiв населення. З  
моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, не розширяло виробничі потужності,  
значних змін чисельності персоналу не відбувалось. Процеси злиття та поглинання відсутні. 
На наступнi роки пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та  
короткострокових планiв, пов'язаних з розширенням діяльності, пошуком нових платоспроможних  
клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегiї та стратегiї цiноутворення.  Основною метою на 2019 
 рiк менеджмент компанiї ставить пiдняття ефективностi всiх показникiв дiяльностi емітента 

2. Інформація про розвиток емітента 
На наступнi роки пiдприємство планує:  
- збільшити об'єм реалізації на 10-15%   
- зменшити операційні витрати на 10%;  
- оптимізувати і поліпшити ефективність роботи штату. 
Найголовнiшим завданням у кадровiй роботi залишається формування високопрофесiйного колективу,  
здатного працювати на перспективу, застосовувати новiтнi управлiнськi технологiї для змiцнення  
матерiально-технiчної бази Товариства i сучаснi методи утримання лiдируючих позицiй на ринку  
авіаційного страхування. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 
 емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або  
витрат емітента 
Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на  
оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати. 

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими  
ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої  
операції, для якої використовуються операції хеджування 
Емітентом розроблено та затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю).  
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові  
ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти  
підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові  кошти,  дебіторську   
заборгованість,  кредиторську  заборгованість,  та  піддаються наступним фінансовим ризикам. 
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового  
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику:  
інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з  
ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів.  
Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші  
фінансові інструменти. 
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від  
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають  
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони  
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що  
впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового  
ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та  
інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. 
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 
 інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів,  
номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на 
 основі аналізу чутливості. 
Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних даних НБУ  



щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована історична  2018 р.  © 
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волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від володіння  
іноземною валютою за період. 
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами,  
номінованими в іноземній валюті. Товариство інвестує кошти в банківські депозити в іноземній валюті.  
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від  
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво  
Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи  
Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному  
середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює  
частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою  
ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх  
максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір  
позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг  
відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість  
відсоткових фінансових інструментів. 
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних  
із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого  
фінансового активу.  

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику  
ліквідності та/або ризику грошових потоків 
д/н 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) Посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Кодекс корпоративного управління відсутній. 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс  
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб  
або інший кодекс корпоративного управління. 

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад  
визначені законодавством вимоги 
 Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента  
відсутня. 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,  
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких  
частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких  
відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу  
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини,  
Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами  
акціонерів такий документ не затверджувався. 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 
   Так  Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
Акціонери X 
Депозитарна установа X 
Інше (зазначити) д/н 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх  
загальних зборах (за наявності контролю)? 
   Так  Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
   Так  Ні 
Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (зазначити) д/н 

 Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 30.03.2018 
Кворум зборів, % 100 
Опис: Порядок денний Загальних зборів: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря зборів 
3.Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.  
4.Звіт Правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік.  5. Розгляд  
звіту та висновку Ревізора за 2017 рік..Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за  
2017 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків, отриманих  
Товариством у 2017 році. 
8.Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних 
 2018 р. © SMA 19492371 
дивідендів. Визначення способу виплати дивідендів за простими акціями Товариства. 
  Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Товариства. 
   Всі питання порядку денного  розглянуті.Рішення прийняті одноголосно (100,00%) по всіх питаннях порядку  
денного, а саме : обрано лічильну комісію, обрано Голову та секретаря зборів,затвердили звіт Наглядової ради  
Товариства за 2017 рік,затвердили звіт Правління Товариства за 2017 рік, затвердили звіт та висновок Ревізора  
Товариства за 2017 рік,затвердили річний звіт Товариства за 2017 рік,вирішили отриманий Товариством за  
підсумком діяльності у 2017 році чистий прибуток у розмірі 12 061 783 (дванадцять мільйонів шістдесят одна  
тисяча сімсот вісімдесят три) грн. 75 коп. спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями та  
здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку за підсумком  
діяльності у 2017 році у розмірі 12 061 783 (дванадцять мільйонів шістдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три)  
грн. 75 коп. та з нерозподіленого прибутку за підсумком діяльності у 2016 році у розмірі 1 576 (одна тисяча п’ятсот 
 сімдесят шість) грн. 25 коп..Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. 



Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
   Так  Ні 
Реорганізація X 
Додатковий випуск акцій X 
Унесення змін до статуту X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X 
Інше (зазначити) Останні позачергові збори скликались у 2015 році. Причини : 1. Затвердження значних  
 правочинів. 2. Попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або  
 послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за  
 даними річної фінансової звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись Товариством  
 протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру  
 правочинів та їх граничної вартості. 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
   Так  Ні 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Ревізійна комісія (ревізор) X 
Акціонери (акціонер), які (який) на  Позачергові загальні збори у звітному році не скликались 
день подання вимоги сукупно є  
власниками (власником) 10 і більше  
відсотків простих акцій товариства 
Інше (зазначити) Позачергові загальні збори у звітному році не скликались 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
У звітному році  річні (чергові) загальні збори були скликані та проведені 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Позачергові загальні збори у звітному році не скликались 
4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
Наглядова рада  емітента є колегіальним органома та складається із 3-х осіб. Виконавчий орган  
емітента - Правління складається із 3-х осіб. 
Склад наглядової ради (за наявності) 
  Кількість  
 осіб 
Членів наглядової ради - акціонерів 3 
Членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
Членів наглядової ради - незалежних директорів 0 
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Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 
  Так Ні 
З питань аудиту X 
З питань призначень X 
З винагород X 
Інше (зазначити) комітети не створені 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,  
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради 
д/н 
д/н 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
  Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X 
Відсутність конфлікту інтересів X 

Відсутні будь-які вимоги X 
Інше (зазначити) д/н 
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Персональний склад наглядової ради 
 Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 
 Так Ні 
Непочатова Л.М. Голова Наглядової ради X 

Опис: Акціонер товариства 
Овчінніков О.І. Член Наглядової ради X 

Опис: Акціонер товариства 
Хачбабян Н.Г. член Наглядової ради X 

Опис: Акціонер товариства 
  



Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та  
обов'язками? 
  Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів  X 
акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради  X 
ознайомили з його правами та обов'язками 
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із  X 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано  X 
нового члена 
Інше (зазначити) д/н 

Чи проводилися засідання наглядової ради? 
Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного періоду було проведено 4 (чотири)  засідання  
Наглядової ради, на яких було прийнято наступні рішення: 
За звітний період 2018 року проведено 4 засідання наглядової ради, на яких розглядались питання, які входять в  
компетенцію ради, основні з них такі: 
- Затвердження порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства; 
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з порядку денного річних (чергових) загальних зборів  
акціонерів Товариства; 
- встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними  
акціями за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, а також порядку та строку їх  
виплати. Встановлення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір,  
порядок та строк їх виплати. 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
  Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
Інше (зазначити) Відповідно до положень Статуту емітента: «До компетенції Загальних зборів належить:  
 …обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових  
 договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди (умов оплати праці),  
 обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»
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Інформація про виконавчий орган 
 Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова Правління - Овчинников Д.О. Роботою Правління керує Голова Правління, який має  
 право:  
 1)  скликати засідання Правління, визначати їхній порядок  
 денний та головувати на них;  
 2)  розподіляти обов'язки між членами Правління;  
 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та  
 вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції,  
 визначеної цим Статутом;  
 4)  приймати рішення про укладення тих правочинів,  
 рішення про укладання яких не віднесено до компетенції  
 інших органів Товариства;  
 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, 
  визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів,  
 Наглядової ради або Правління;  
 6)  відкривати рахунки у банківських установах;  
 7) видавати довіреності, підписувати договори та інші  
 документи від імені Товариства, рішення про укладення  
 (видачу) яких прийнято уповноваженим органом  
 Товариства в межах його компетенції відповідно до  
 положень цього Статуту;  
 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати  
 до них заходи заохочення та накладати стягнення  
 відповідно до чинного законодавства України, Статуту та  
  



 внутрішніх документів Товариства;  
 9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати  
 вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками  
 Товариства;  
 10) здійснювати інші функції, які необхідні для  
 забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з  
 чинним законодавством та внутрішніми документами  
 Товариства. 

Опис: д\н 
Заступник Голови Правління -Виконавчий директор - Заступник Голови Правління – Виконавчий директор  
 Морозова І.Л. Товариства під час відсутності Голови Правління на  
 підставі цього Статуту, без довіреності має право: 
 1) представляти інтереси Товариства та вчиняти від його  
 імені юридичні дії (включаючи підписання документів)  
 стосовно основної діяльності Товариства з питань  
 страхування, перестрахування, тому числі здійснювати  
 страхові виплати, укладати страхові договори, тощо; 
 2) розпоряджатися коштами та рухомим майном  
 Товариства, а також укладати правочини щодо рухомого  
 майна Товариства в межах суми, яка не перевищує 50 000  
 (п’ятдесят тисяч)  гривень по одному договору; 
 3) в межах своєї компетенції видавати накази і давати  
 вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками  
 Товариства. 

Опис: д\н 
Член Правління -Головний бухгалтер - Єфименко  До компетенції Правління належать всі питання діяльності  
 Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших  
 органів Товариства. Загальні збори акціонерів можуть  
 винести рішення про передачу частини належних їм прав  
 до компетенції Правління. 
Опис: д\н 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками  
емітента 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено  так, введено посаду  
посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 0 
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? __________ 0 
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів  
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
   Загальні  Наглядова  Виконавчий  Не належить  
 збори  рада орган до  
 акціонерів компетенції  
 жодного  
 органу 
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або  так ні ні ні 
бюджету 
Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
виконавчого органу 
Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 
Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
ревізійної комісії 
Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні ні ні так 
виконавчого органу 
Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні ні ні так 
наглядової ради 
Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні так ні ні 
відповідальності членів виконавчого органу 
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  так ні ні ні 
власних акцій 
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження  так 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені  
акціонерного товариства? (так/ні) 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт  ні 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею  
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 
 Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 
  Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X 
Положення про виконавчий орган X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
Положення про акції акціонерного товариства X 
Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (зазначити) д/н 
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Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
 Інформація про діяльність  Інформація  Інформація  Документи  Копії  Інформація  
 акціонерного товариства розповсюджується  оприлюднюється в  надаються для  документів  розміщується  
 на загальних  загальнодоступній  ознайомлення  надаються на на власній  
 зборах інформаційній базі  безпосередньо   запит  інтернет- 
 даних Національної  в акціонерному акціонера сторінці  
 комісії з цінних  
 паперів та фондового   товаристві акціонерного  
 ринку про ринок  товариства 
 цінних паперів або  
 через особу, яка  
 провадить діяльність  
 з оприлюднення  
 регульованої  
 інформації від імені  
 учасників фондового  
 ринку 

Фінансова звітність,  ні так так так так 
результати діяльності 
Інформація про акціонерів, які  ні ні так так так 
володіють 10 відсотками та  
більше статутного капіталу 
Інформація про склад органів  так так так так так 
управління товариства 
Статут та внутрішні документи ні ні так так ні 
Протоколи загальних зборів  так ні так так ні 
акціонерів після їх проведення 
Розмір винагороди посадових  ні ні ні ні ні 
осіб акціонерного товариства 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів  так 
фінансової звітності? (так/ні) 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним  
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 
  Так Ні 
Не проводились взагалі X 
Менше ніж раз на рік X 
Раз на рік X 
Частіше ніж раз на рік X 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 
  Так Ні 
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Інше (зазначити) д/н 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 
  Так Ні 
З власнї ініціативи X 
За дорученням загальних зборів X 
За дорученням наглядової ради X 
За зверненням виконавчого органу X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X 
Інше (зазначити) д/н 
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій  
  Повне найменування юридичної особи -  Ідентифікаційний код згідно з Єдиним  Розмір частки  
  власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних акціонера  
 №  батькові (за наявності) фізичної особи -   осіб - підприємців та громадських формувань  (власника) (у  
 з/п власника (власників) значного пакета  (для юридичної особи - резидента), код/номер з відсотках до  
 акцій  торговельного, банківського чи судового  статутного  
 реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого  капіталу) 
 органу влади іноземної держави про  
 реєстрацію юридичної особи (для юридичної  
 особи - нерезидента) 

 1 Овчінніков Олексій Іванович 49,973 

 2 Непочатова Лариса Михайлівна д/н 49,982 

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які  
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх  
звільнення 
Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа Акціонерів (їх представників) у кількості 3  
(три) члени строком на 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом  
кумулятивного голосування. 
Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів. 
Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 
Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.  
Акціонер має право висувати власну кандидатуру. 
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад  
Наглядової ради. 
Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається  
безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства та має містити визначену  
чинним законодавством та цим Положенням інформацію. 
Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування  
до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою. 
Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до  
складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте з підстав, визначених Статутом Товариства та  
чинним законодавством. 
Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка подає визначену цим пунктом  
пропозицію, може бути перевірена Правлінням згідно з реєстром акціонерів Товариства. 
Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування на  
загальних зборах акціонерів Товариства. 
Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. 
У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для  
голосування повинен містити інформацію, визначену Статутом та чинним законодавством. 
Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у попередньому пункті кількість голосів, перевищує  
склад Наглядової ради, зазначений вище, обраними членами Наглядової ради вважаються перші три  
особи, які набрали найбільшу кількість голосів. 
У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких  
причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів  
Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або  
переобрання Наглядової ради. 
Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів. 
Після обрання з Головою Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому  
передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави  
дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. 
Від імені Товариства цивільно-правовий договір з головою Наглядової ради на підставі рішення  
Загальних зборів акціонерів Товариства укладає голова Правління протягом 10 (десяти) днів з дати їх  
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обрання на умовах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства. 
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково: 
у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради; 
у разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства; 
у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають  
виконанню обов'язків члена Наглядової ради; 
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради за  
невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків; 
обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради на підставі п. 4.6 цього  
Положення; 
в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
У разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово  
повідомити про це Правління та Наглядову раду Товариства не пізніше як через 5 (п’ять) днів після  
прийняття ним такого рішення. 
Правління 
Строк повноважень Голови та членів Правління складає 3 (три) роки. 
Після обрання (призначення) з Головою Правління укладається контракт, в якому передбачаються  
права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового  
припинення та наслідки розірвання контракту тощо. 
Від імені Товариства контракт з Головою Правління укладає Голова Наглядової ради. Контракт з  
Головою Правління укладається протягом 10 (десяти) днів з дати обрання на умовах, визначених  
Наглядовою радою. 
Повноваження Голови та членів Правління можуть бути припинені достроково у випадках,  
передбачених чинним законодавством України та контрактом. Голова та члени Правління можуть бути  
у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків відповідним рішенням Загальних зборів. 
Наглядова рада може прийняття рішення про відсторонення Голови (або члена Правління) від  
здійснення повноважень з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово  
здійснюватиме повноваження Голови Правління. 
Голова, члени Правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість разів. 
Правління у складі Голови та членів Правління обирається (призначається) Загальними зборами. 
Право висувати кандидатів для обрання до складу Правління мають акціонери Товариства шляхом  
внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Акціонер має право висувати  
власну кандидатуру. 
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад  
Правління. 
Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається  
безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства. 
Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з  
зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником  
акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку),  
що містить відомості, передбачені чинним законодавством. 
Пропозиція акціонера має містити інші відомості, визначені чинним законодавством. 
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового 
 припинення повноважень Голови Правління одночасно обов’язково подається пропозиція щодо  
кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його  
повноваження. 
Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до переліку кандидатур у проекті рішення  
Загальних зборів з питання порядку денного щодо обрання членів Правління приймається Наглядовою  
радою. 
Рішення про відмову від включення кандидата до переліку кандидатур до складу Правління може бути  
прийнято з підстав, визначених Статутом Товариства та чинним законодавством. 
Рішення Загальних зборів про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю  
голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах.  
Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.  
Голова Правління може розподілити (перерозподілити) обов'язки між членами Правління. 
Ревізор 
Ревізор обирається строком на 3 (три) роки. 
У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Ревізор, Загальними зборами з будь-яких причин
 2018 р.  © SMA 19492371 



 не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізора, повноваження Ревізора  
продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання  
Ревізора. 
Одна й та сама особа може переобиратися Ревізором на необмежену кількість разів. 
Повноваження Ревізора припиняються достроково: 
1) у разі одностороннього складання з себе повноважень Ревізора; 
2) у разі втрати Ревізором статусу акціонера Товариства; 
3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають  
виконанню обов'язків Ревізора; 
4) прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Ревізора за невиконання або  
неналежне виконання покладених на них обов'язків; 
5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів. 
Право висувати кандидатів для обрання Ревізора мають акціонери Товариства. 
Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кожний акціонер може висувати лише одну  
кандидатуру на посаду Ревізора. 
Пропозиція щодо кандидатури Ревізора має містити також іншу інформацію, визначену Статутом  
Товариства та чинним законодавством. 
Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з  
зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником  
акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, яка засвідчена у встановленому  
порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством. 
Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на 
 виборах Ревізора Товариства приймається Наглядовою радою Товариства. 
Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах  
Ревізора Товариства може бути прийняте лише з підстав, визначених чинним законодавством та  
Статутом Товариства. 
Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання на посаду  
Ревізора, може бути перевірена згідно з реєстром акціонерів. 
Рішення про обрання Ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків  
голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з  
цього питання акцій. 
Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. 
Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.  
Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.6 цього Положення кількість голосів, більш  
одного, обраним на посаду Ревізора вважається перша особа, яка набрала найбільшу кількість голосів. 
 
Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента при звільненні не виплачувались. 
9) Повноваження посадових осіб емітента 
Правління 
 
До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до  
компетенції інших органів Товариства. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про  
передачу частини належних їм прав до компетенції Правління. 
Голова Правління має право:  
1)  скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;  
2)  розподіляти обов'язки між членами Правління;  
3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах  
компетенції, визначеної цим Статутом;  
4)  приймати рішення про укладення тих правочинів, рішення про укладання яких не віднесено до  
компетенції інших органів Товариства;  
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями  
Загальних зборів, Наглядової ради або Правління;  
6)  відкривати рахунки у банківських установах;  
7) видавати довіреності, підписувати договори та інші документи від імені Товариства, рішення про  
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції  
відповідно до положень цього Статуту;  
8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати  
стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів  2018 р.  © 
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9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма  
працівниками Товариства;  
10) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з  
чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.  
Під час відсутності Голови Правління, його повноваження, з урахуванням встановлених цим Статутом  
обмежень, виконує Заступник Голови Правління – Виконавчий директор Товариства. 
Заступник Голови Правління – Виконавчий директор Товариства під час відсутності Голови Правління  
на підставі цього Статуту, без довіреності має право: 
1) представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії (включаючи підписання  
документів) стосовно основної діяльності Товариства з питань страхування, перестрахування, тому  
числі здійснювати страхові виплати, укладати страхові договори, тощо; 
2) розпоряджатися коштами та рухомим майном Товариства, а також укладати правочини щодо  
рухомого майна Товариства в межах суми, яка не перевищує 50 000 (п’ятдесят тисяч)  гривень по  
одному договору; 
3) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма  
працівниками Товариства. 
За окремими дорученнями Голови Правління, рішеннями Наглядової Ради та/або Загальних збрів  
Товариства, оформленими відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів  
Товариства, Заступник Голови Правління – Виконавчий директор може здійснювати інші юридичні дії,  
направлені на забезпечення нормального поточного функціонування Товариства. 
 
Наглядова рада 
Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції,  
визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і  
регулює діяльність Правління 
За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що  
належать до компетенції Загальних зборів. Рішення про це оформлюється протоколом. Голова та члени  
Наглядової ради не можуть бути членами Правління та Ревізором. 
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та  
Статутом. До виключної компетенції Наглядової ради належить:  
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені 
 до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для  
затвердження Правлінню; 
2) затвердження положення про винагороду членів Правління; 
3) затвердження звіту про винагороду членів Правління; 
4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про  
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;  
5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 
6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 
7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;  
8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  



10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  
11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;  
12) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та  
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління до вирішення  
Загальними зборами питання про припинення  повноважень Голови Правління;  
13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення  
розміру їх винагороди; 
14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, якщо  обрання та  
припинення повноважень цих органів не віднесено до компетенції Загальних зборів;  
15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 
16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього  
аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних  
та компенсаційних виплат; 
17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації  
про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи  
(кодекс) корпоративного управління Товариства; 
18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;  
19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за  
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що  
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її)  
послуг; 
20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього  
аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 
21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та  
строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначених цим Статутом та/або  
законодавством;  
22) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення  
Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;  
23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 
24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та  
ліквідацію; 
25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 
 підрозділів Товариства; 
26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття,  
приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 
27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання  
згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю  
у випадках, передбачених законодавством; 
28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
 зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  
29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що  
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові  
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;  
31) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону України «Про акціонерні  
товариства»; 
32) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю  
Товариства; 
33) прийняття рішень про формування згідно з чинним законодавством фондів та резервів Товариства; 
34) затвердження кошторису Товариства; 
35) заслуховування звітів та інформації членів Правління з питань діяльності Товариства; 
36) визначення порядку одержання Акціонерами інформації, визначеної законодавством України; 
37) попередній розгляд матеріалів з питань, що передаються на розгляд Загальних зборів. 
38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом  
або цим Статутом.  
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими  
органами Товариства, крім Загальних зборів. Наглядова рада має право включити до порядку денного  
Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим  
Статутом, для його вирішення Загальними зборами.  
Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, 
 передбачених цим Статутом та законодавством.  
До компетенції Наглядової ради також відносяться питання розробки стратегії, визначення політики та  



контролю за їх реалізацією. 2018 р.  © SMA 19492371 
 
Ревізор 
Ревізор є орган Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства.  
Ревізор обирається Загальними зборами з числа Акціонерів. Строк повноважень Ревізора становить 3  
(три) роки. 
Не може бути Ревізором:  
1) член Наглядової ради;  
2) член Правління;  
3) Корпоративний секретар;  
4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;  
5) члени інших органів Товариства.  
Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. 
Порядок обрання Ревізора, а також вимоги до кандидату встановлюються у Положенні про Ревізора  
Товариства.  
Ревізор для забезпечення виконання покладених на нього завдань:  
1) проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;  
2) складає висновки за підсумками перевірок та надає їх Наглядовій раді, Правлінню та ініціатору  
проведення позапланової перевірки;  



3) доповідає Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені  
недоліки і порушення;  
4) інформує Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час  
перевірок;  
5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за  
виконанням його щодо їх усунення;  
6) вимагає скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам  
Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 
7) бере участь у Загальних зборах та перевірках 
У процесі виконання покладений на нього завдань Ревізор зобов’язаний:  
1) у разі неможливість неможливості участі у Загальних зборах, перевірках, повідомляти Товариство із  
зазначенням причини своєї відсутності; 
2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та  
збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську  
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Ревізора, особам, які не мають доступу  
до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  
3) повідомити протягом 5 (п’яти) днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Товариства про  
втрату статусу акціонера Товариства;  
4) своєчасно надавати  Правлінню, Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів повну і точну  
інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  
Ревізор має право: 
1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного  
виконання покладених на неї функцій, протягом 5 (п’яти) днів з дати подання письмової вимоги про  
надання такої інформації та документації;  
2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань,  
які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;  
3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх  
фактичну наявність;  
4) ініціювати проведення засідання Правління та вимагати проведення позачергового засідання  
Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам  
Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізор має право  
брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;  
5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у  
фінансово-господарській діяльності Товариства;  
6) у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у  
проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. 
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10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
д/н 

 2018 р.  © SMA 19492371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 
 Найменування юридичної  Ідентифі- Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної 
 Кількість за типами акцій 
 особи каційний  (шт.) кількості акцій  
 код  (у відсотках)
 прості іменні привілейовані  
 іменні 
 юридичної 
  особи 

 Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій Від загальної 
 Кількість за типами акцій 
 (шт.) кількості акцій  
 (у відсотках)
 прості іменні
 привілейовані  
 іменні 
Непочатова Лариса Михайлівна 121956 49,982
 121956 0 

Овчінніков Олексій Іванович 121934 49,973
 121934 0 

 Усього: 243890 99,955
 243890 0 

 © SMA 

 

 

 

 



12. Структура капіталу 
 
 № Тип та/або клас акцій Кількість  Номінальна  Права та обов’язки Наявність 
публічної пропозиції та/або допуску  
 з/п акцій (шт.) вартість (грн) до торгів на фондовій біржі в частині включення  
 до біржового реєстру 
 1 2 3 4 5 6 
 1 Акціїї прості іменні 244000 300  Акція Товариства посвідчує корпоративні права 
акціонера щодо  відсутні 
 Товариства. Товариство  здійснює виключно приватне  
 розміщення акцій. Загальними зборами Товариства може 
бути  
 прийнято рішення про здійснення публічного 
розміщення акцій.  
 У цьому випадку  до Статуту Товариства вносяться 
відповідні  
 зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з 
приватного на  
 публічне. 
  Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства 
існують  
 виключно в бездокументарній формі.  
 Прості акції Товариства не підлягають конвертації у  
 привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.  
 Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за 
рішенням  
 Загальних зборів акціонерів. 
 Товариство здійснює розміщення або продаж кожної 
акції, яку  
 воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову 
вартість, що  
 затверджується Наглядовою радою, крім випадку:  
 - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, 
виділу  
 Товариства або в інших випадках, передбачених 
законодавством.  
 Товариство не має права розміщувати жодну акцію за 
ціною  
 нижчою за її номінальну вартість.  
 4.17. Акціонери Товариства мають переважне право на  
 придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами 
цього  
 Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих 
Акціонером  
 третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать 
кожному  
 з них. Переважне право Акціонерів на придбання акцій, 
що  
 продаються іншими Акціонерами Товариства, діє 
протягом (30)  
 тридцяти днів з дня отримання Товариством 
повідомлення  
 Акціонера про намір продати акції, якщо коротший строк 
не  
 передбачено Статутом.  
 Товариство має переважне право на придбання  акцій, 
що  
 продаються його Акціонерами, якщо Акціонери не 
використали  
 своє переважне право на придбання акцій.  
 Переважне право Товариства на придбання акцій, що 
продаються  
 Акціонерами цього Товариства, може бути реалізовано 
протягом  
 10 днів після закінчення строку дії переважного права на  
 придбання цих акцій Товариства.  
 Строк переважного права припиняється у разі, якщо до 



його  
 спливу від усіх Акціонерів Товариства та самого 
Товариства  
 2018 р.  © SMA 19492371 отримані письмові заяви про використання або про 
відмову від  



 1 2 3 4 5 6 
 використання переважного права на купівлю акцій.  
 Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції 
третій  
 особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту  
 Акціонерів Товариства та саме Товариство із 
зазначенням ціни та 
  інших умов продажу акцій. Повідомлення Акціонерів 
Товариства 
  здійснюється через Товариство. Після отримання 
письмового  
 повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої 
акції  
 третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох 
робочих днів  
 направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам  
 Товариства. Повідомлення Акціонерів Товариства 
здійснюється  
 за рахунок Акціонера, який має намір продати свої акції.  
 Якщо Акціонери Товариства та/або Товариство не 
скористаються  
 переважним правом на придбання всіх акцій, що 
пропонуються  
 для продажу, протягом встановленого цим Статутом 
строку, акції 
  можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, 
що  
 повідомлені Товариству та його Акціонерам.  
  У разі порушення зазначеного переважного права на 
придбання  
 акцій будь-який Акціонер Товариства та/або саме 
Товариство має 
  право протягом трьох місяців з моменту, коли Акціонер 
чи  
 Товариство дізналися або повинні були дізнатися про 
таке  
 порушення, вимагати у судовому порядку переведення 
на них  
 прав та обов'язків покупця акцій.  
 Уступка зазначеного переважного права іншим особам 
не  
 допускається.  
 Зазначене переважне право Акціонерів Товариства не  
 поширюється на випадки переходу права власності на 
цінні  
 папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи  
 правонаступництва.  
 4.18. У разі виникнення права звернення стягнення на 
акції у  
 зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій 
здійснюється з  
 дотриманням переважного права Акціонерів та 
Товариства   на  
 такі акції. 

Примітки: д/н 
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13. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма 
 Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  
 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний  папера існування та 
вартість (грн)акцій (шт.) номінальна  статут- 
 випуску про  ідентифі- форма випуску
 вартість  ному  
 реєстрацію  каційний 
 (грн) капіталі  
 випуску номер (%) 

 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 
 20.06.2017 64/1/2017 Національна комісія з цінних  UA 4000106652   Акція проста Бездокументарні       
300,00244000    73200000,00 100 
 паперів та фондового ринку бездокументарна іменні 
  іменна 

Опис: Публічна пропозиція та допуск акцій до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру 
відсутні   

 

 

 

 



 
14. 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  Найменування органу, що  Вид цінних  Міжнародний  Найменування органу, що 
Характеристика обмеженняСтрок обмеження 
 випуску зареєстрував випуск паперів ідентифі- наклав обмеження 
 каційний номер 
 1 2 3 4 5
 6 7 
 20.06.2017  НКЦПФР Акція проста  UA4000106652             д\н
Повідомлення акціонером Товариства про     д\н 
 бездокументарна  намір 
продажу акцій третій особі 
 іменна 

Опис:  Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами цього 
Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих  
Акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право Акціонерів на 
придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами  
Товариства, діє протягом (30) тридцяти днів з дня отримання Товариством повідомлення Акціонера про намір продати 
акції, якщо коротший строк не передбачено Статутом.  
Товариство має переважне право на придбання  акцій, що продаються його Акціонерами, якщо Акціонери не 
використали своє переважне право на придбання акцій.  
Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються Акціонерами цього Товариства, може бути реалізовано 
протягом 10 днів після закінчення строку дії  
переважного права на придбання цих акцій Товариства.  
Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх Акціонерів Товариства та самого 
Товариства отримані письмові заяви про використання або про  
відмову від використання переважного права на купівлю акцій.  
Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту 
Акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням  
ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення Акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після 
отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має  
намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення 
всім іншим Акціонерам Товариства. Повідомлення  
Акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Акціонера, який має намір продати свої акції.  
Якщо Акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що 
пропонуються для продажу, протягом встановленого цим  



 1 2 3 4 5
 6 7 
Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його 
Акціонерам.  
 У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який Акціонер Товариства та/або саме 
Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли  
Акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку 
переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.  
Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.  
Зазначене переважне право Акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні 
папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи  
правонаступництва.  
4.18. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з 
дотриманням переважного права Акціонерів та  
Товариства   на такі акції. 
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15. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному  
 Році 
 
 Інформація про виплату дивідендів За результатами звітного  У звітному періоді 
 періоду 
 за простими  за привілейова- за простими  за привілейова- 
 акціями  ними акціями акціями  ними акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 12063360 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію,  0 0 49,44 0 
Сума виплачених/перерахованих  0 0 12063360 0 
дивідендів, грн 
Дата прийняття уповноваженим  30.03.2018 
органом акціонерного товариства  
рішення про встановлення дати  
складення переліку осіб, які мають  
право на отримання дивідендів 
Дата складення переліку осіб, які  17.04.2018 
мають право на отримання дивідендів 
Спосіб виплати дивідендів Безготівковий  
 розрахунок  
 безпосередньо  
 акціонерам 

Дата (дати) перерахування дивідендів  
через депозитарну систему із  
зазначенням сум (грн) перерахованих  
дивідендів на відповідну дату 

Дата (дати) перерахування/  
відправлення дивідендів безпосередньо  
акціонерам із зазначенням сум (грн)  
перерахованих/ відправлених дивідендів 
 на відповідну дату 
 10.08.2018 12063360,00 
Опис: Річними зборами акціонерів 30.03.2018 р. прийнято рішення : спрямувати на виплату дивідендів  
за простими іменними акціями та здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями  
Товариства з чистого прибутку за підсумком діяльності у 2017 році у розмірі 12 061 783 (дванадцять  
мільйонів шістдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три) грн. 75 коп. та з нерозподіленого прибутку за  
підсумком діяльності у 2016 році у розмірі 1 576 (одна тисяча п’ятсот сімдесят шість) грн. 25 коп.. 
Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам. 
Виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі ( безготівковий рахунок) здійснювалась з 18.04.2018 по  
10.08.2018. 
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16. 1.Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби  Основні засоби, усього  
  грн) (тис. грн) (тис. грн) 
 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 
1.Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
2.Невиробничого призначення:  1711 1263 0 0 1711 1263 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 111 133 0 0 111 133 
  транспортні засоби 1598 1094 0 0 1598 1094 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
   інші 2 36 0 0 2 36 
 Усього 1711 1263 0 0 1711 1263 
Опис: Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді та заставного майна. Станом на 31 грудня 2018 у  
Компанії не було зобов'язань з придбання об'єктів основних засобів. Протягом 2018 року витрат на позики для  
придбання основних засобів Компанія не здійснювала. 
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16.2. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 
 Види зобов‘язань Дата  Непогашена  Відсоток за  Дата погашення 
 виникнення частина боргу  користування  
 (тис.грн) коштами (% річних) 
Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі: X 0 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 
за іпотечними цінними паперами (за  X 0 X X 
кожним власним випуском): 
за сертифікатами ФОН (за кожним  X 0 X X 
власним випуском): 
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому  X 0 X X 
числі за похідними цінними паперами) (за 
 кожним видом): 
за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 
Податкові зобов’язання X 6043 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 183093 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 189136 X X 
Опис: д/н 
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17. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
Повне найменування юридичної  Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА  
особи або прізвище, ім'я, по  ФІРМА «ОЛЕСЯ» 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної  22930490 
особи 
Місцезнаходження Васильківська, б.13,кв.4, м.Київ, м.Київ, 03040, Україна 

Номер ліцензії або іншого  4423 
документа на цей вид діяльності 
Найменування державного  Аудиторька палата 
органу, що видав ліцензію або  
інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  24.02.2011 
документа 
Міжміський код та телефон 044-25-76-913 
Факс 044-25-76-913 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 
Опис: Аудит фінансової звітності товариства за 2018 рік проведений згідно договору N11/02 від  
11.02.2019 
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Повне найменування юридичної  Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове  
особи або прізвище, ім'я, по  агентство "Стандарт-Рейтинг" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної  37413337 
особи 
Місцезнаходження вул. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 4-А ЛІТЕРА А, м.Київ, м.Київ, 04071,  
 Україна 

Номер ліцензії або іншого  свідоцтво №8 
документа на цей вид діяльності 
Найменування державного  НКЦПФР 
органу, що видав ліцензію або  
інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  10.04.2012 
документа 
Міжміський код та телефон   +38 /044/ 383-59-64 
Факс +38 /044/ 383-27-50 
Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову  
 оцінку емітента та/або його цінних паперів 
Опис: Послуги рейтингування та надання інформаційно-аналітичних і консультаційних послуг у 
 сфері рейтингування надаються згідно договору 
Повне найменування юридичної  Національне рейтингове агентство Рюрік 
особи або прізвище, ім'я, по  
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної  16480462 
особи 
Місцезнаходження вул.Січових Стрільців, 52а, м.Київ, м.Київ, 04053, Україна 

Номер ліцензії або іншого  Рішення №385 
документа на цей вид діяльності 
Найменування державного  НКЦПФР 
органу, що видав ліцензію або  
інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  07.04.2010 
документа 
Міжміський код та телефон   +380 44 3830476 
Факс   +380 44 3830476 
Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову  
 оцінку емітента та/або його цінних паперів 
Опис: Послуги рейтингування та надання інформаційно-аналітичних і консультаційних послуг у 
 сфері рейтингування надаються згідно договору 
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Повне найменування юридичної  Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"(THE RATING  
особи або прізвище, ім'я, по  AGENCY "EXPERT-RATING" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної   34819244 
особи 
Місцезнаходження пров. Куренівський, 15, м.Київ, м.Київ, 04073, Україна 

Номер ліцензії або іншого  свідоцтво №5 
документа на цей вид діяльності 
Найменування державного  НКЦПФР 
органу, що видав ліцензію або  
інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  09.06.2010 
документа 
Міжміський код та телефон  (044) 2276074,  (050) 4420226 
Факс  (044) 2276074 
Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову  
 оцінку емітента та/або його цінних паперів 
Опис: Послуги рейтингування та надання інформаційно-аналітичних і консультаційних послуг у 
 сфері рейтингування надаються згідно договору 
Повне найменування юридичної  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАЦІОНАЛЬНИЙ 
особи або прізвище, ім'я, по   ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної  30370717 
особи 
Місцезнаходження вул.Нижній вал,б.17\8, м.Київ, Подільський, Київська  
 область, 04071, Україна 

Номер ліцензії або іншого  Рішення 2092 
документа на цей вид діяльності 
Найменування державного  НКЦПФР 
органу, що видав ліцензію або  
інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  01.10.2013 
документа 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 
Факс (044)482-52-07 
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію 

Опис: Послуги Центрального депозитарію надаються на підставі Договору про обслуговування  
емісії/випусків  N  ОВ-3249  від  23.01.2014. 
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Повне найменування юридичної  Публічне акціонерне товариство «Державний експортно- 
особи або прізвище, ім'я, по  імпортний банк України» 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної   00032112 
особи 
Місцезнаходження  вул. Антоновича, 127, м.Київ, м.Київ, 03150, Україна 

Номер ліцензії або іншого  АЕ №286514 
документа на цей вид діяльності 
Найменування державного  НКЦПФР 
органу, що видав ліцензію або  
інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  08.10.2013 
документа 
Міжміський код та телефон  (044) 247-80-79 
Факс +380(44)247-80-82 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 

Опис: Послуги депозитарної установи надаються на підставі Договору про обслуговування  
рахунку у цінних паперах  N12-Д  від  25.06.2014 року. 
Повне найменування юридичної  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури  
особи або прізвище, ім'я, по  фондового ринку України» 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної  21676262 
особи 
Місцезнаходження вул.Антоновича,б.51, м.Київ, м.Київ, 03150, Україна 

Номер ліцензії або іншого  OR\00001\APA 
документа на цей вид діяльності 
Найменування державного  НКЦПФР 
органу, що видав ліцензію або  
інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого  18.02.2019 
документа 
Міжміський код та телефон (044) 498-38-15/16, 287-56-70 
Факс  (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому  
 ринку 
Опис: оприлюднення регульованої інформації від імені емітента 
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 Дата  (рік, місяць, число) 2019.01.01 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  за ЄДРПОУ 19492371 
КОМПАНІЯ «БУСІН» 
Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ за КОАТУУ 8038900000 

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ 230 
правова форма  
господарювання 
Вид економічної Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 
діяльності 
Середня кількість працівників 21 
Адреса,  вул.Преображенська, буд.23, м.Київ, Солом'янський, 03110, (044) 245-62-17 
телефон 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про  
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 на 31.12.2018 р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 
 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи 1000           56           35 
    первісна вартість 1001          179          179 
    накопичена амортизація 1002          123          144 
Незавершені капітальні інвестиції 1005            0            0 
Основні засоби 1010         1711         1263 
    первісна вартість 1011         4240         4379 
    знос 1012         2529         3116 
Інвестиційна нерухомість 1015            0            0 
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016            0            0 
    знос інвестиційної нерухомості 1017            0            0 
Довгострокові біологічні активи 1020            0            0 
    первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021            0            0 
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022            0            0 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030            6            6 
інші фінансові інвестиції 1035          184          100 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040           55            0 
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         2012         1404 
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 1 2 3 4 
     II. Оборотні активи       
Запаси 1100         1025          864 
    Виробничі запаси 1101          363            0 
    Незавершене виробництво 1102            0            0 
    Готова продукція 1103            0            0 
    Товари 1104            0            0 
Поточні біологічні активи 1110            0            0 
Депозити перестрахування 1115            0            0 
Векселі одержані 1120            0            0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125       103263       136853 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
    за виданими авансами 1130            0            0 
    з бюджетом 1135           54          127 
        у тому числі з податку на прибуток 1136            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140          112           72 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх  1145           34            0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155          166            0 
Поточні фінансові інвестиції 1160            0            0 
Гроші та їх еквіваленти 1165       122679        88301 
    Готівка 1166            5            1 
    Рахунки в банках 1167       122674        88300 
Витрати майбутніх періодів 1170            4            0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180        73877        64743 
у тому числі в: 1181            0            0 
    резервах довгострокових зобов’язань 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182        13250            0 
    резервах незароблених премій 1183        60627        64743 
    інших страхових резервах 1184            0            0 
Інші оборотні активи 1190            0            0 
Усього за розділом II 1195       301214       290960 
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  1200            0            0 
вибуття 
Баланс 1300       303226       292364 
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 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 
 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400        73200        73200 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401            0            0 
Капітал у дооцінках 1405            0            0 
Додатковий капітал 1410            0            0 
    Емісійний дохід 1411            0            0 
    Накопичені курсові різниці 1412            0            0 
Резервний капітал 1415        13400        13400 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420        12063        16628 
Неоплачений капітал 1425            0( )           0 (
 ) 
Вилучений капітал 1430            0( )           0 (
 ) 
Інші резерви 1435            0            0 
Усього за розділом I 1495        98663       103228 
     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення       
Відстрочені податкові зобов’язання 1500            0            0 
Пенсійні зобов’язання 1505            0            0 
Довгострокові кредити банків 1510            0            0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515            0            0 
Довгострокові забезпечення 1520         4698         4698 
    Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521            0            0 
Цільове фінансування 1525            0            0 
    Благодійна допомога 1526            0            0 
Страхові резерви 1530       124275       115593 
у тому числі: 1531            0            0 
    резерв довгострокових зобов’язань 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532        28453          961 
    резерв незароблених премій 1533        91877       109512 
    інші страхові резерви 1534         3945         5120 
Інвестиційні контракти 1535            0            0 
Призовий фонд 1540            0            0 
Резерв на виплату джек-поту 1545            0            0 
Усього за розділом II 1595       128973       120291 
     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       
Короткострокові кредити банків 1600            0            0 
Векселі видані 1605            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610            0            0 
    довгостроковими зобов’язаннями 
    товари, роботи, послуги 1615            0            0 
    розрахунками з бюджетом 1620         3782         6043 
        у тому числі з податку на прибуток 1621         3782         6043 
    розрахунками зі страхування 1625            0            0 
    розрахунками з оплати праці 1630            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650        71808        62800 
Поточні забезпечення 1660            0            0 
Доходи майбутніх періодів 1665            0            0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670            0            0 
Інші поточні зобов’язання 1690            0            2 
Усього за розділом III 1695        75590        68845 
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 1 2 3 4 
     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  1700            0            0 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800            0            0 
Баланс 1900       303226       292364 
Примітки: д/н 

Керівник Овчинников Денис Олексійович 

Головний бухгалтер Єфименко Сергій Анатолійович 
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19. КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  Дата  (рік, місяць, число) 2019.01.01 
КОМПАНІЯ «БУСІН» за ЄДРПОУ 19492371 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 за 2018 рік 
 I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 
 1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000            0            0 
Чисті зароблені страхові премії 2010        61148        66279 
    Премії підписані, валова сума 2011       184705       167306 
    Премії, передані у перестрахування 2012       110038       103330 
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013        17634         2409 
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014         4115         4712 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (        13420 )        13217 (
 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (        27719 )        11965 (
 ) 
Валовий: 2090        20009        41097 
     прибуток 
     збиток 2095 (            0 )            0 (
 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105            0            0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110        13068 (16408) 
    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111        13068 (29658) 
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112            0        13250 
Інші операційні доходи 2120        19370        18643 
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою  2121            0            0 
вартістю 
    Дохід від первісного визнання біологічних активів і  2122            0            0 
сільськогосподарської продукції 
    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123            0            0 
Адміністративні витрати 2130 (         5320 ) (         5053 ) 
Витрати на збут 2150 (          787 ) (          211 ) 
Інші операційні витрати 2180 (        20103 ) (        19074 ) 
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  2181 (            0 ) (            0 ) 
справедливою вартістю 
    Витрати від первісного визнання біологічних активів і  2182 (            0 ) (            0 ) 
сільськогосподарської продукції 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   2190        26237        18994 
     прибуток 
     збиток 2195 (            0 ) (            0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200            1            5 
Інші фінансові доходи 2220          888         1499 
Інші доходи 2240         9081         6072 
    Дохід від  благодійної допомоги 2241            0            0 
Фінансові витрати 2250 (            0 )            0 (
 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 (            0 )            0 (
 ) 
Інші витрати 2270 (         8725 )         3961 (
 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275            0            0 
Фінансовий результат до оподаткування: 2290        27482        22609 
    прибуток 
    збиток 2295 (            0 )            0 (
 ) 
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (10854) (10547) 
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305            0            0 
Чистий фінансовий результат:   2350        16628        12062 
     прибуток 
     збиток 2355 (            0 )            0 (
 ) 
 II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період 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        16628        12062 
 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 
 1 2 3 4 
 Матеріальні затрати 2500          457          429 
 Витрати на оплату праці 2505         8541         7247 
 Відрахування на соціальні заходи 2510         1787         1304 
 Амортизація 2515          608          556 
 Інші операційні витрати 2520         9293         9538 
 Разом 2550        20686        19074 
 ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ  
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 
 1 2 3 4 
 Середньорічна кількість простих акцій 2600          0,00          0,00 
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605     244000,00     244000,00 
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610          0,00          0,00 
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615         68,15         49,43 
 Дивіденди на одну просту акцію 2650          0,00          0,00 
Примітки: д/н 

Керівник Овчинников Денис Олексійович 

Головний бухгалтер Єфименко Сергій Анатолійович 
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20. КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  Дата  (рік, місяць, число) 2019.01.01 
КОМПАНІЯ «БУСІН» за ЄДРПОУ 19492371 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 за 2018 рік 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004  
  Стаття Код За звітний період За аналогічний період  
 рядка попереднього року 
 1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності       
Надходження від: 3000             0             0 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
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             0             0 
Надходження від повернення авансів 3020             0             0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних  3025             0             0 
рахунках 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035             0             0 
Надходження від операційної оренди 3040             0             0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045             0             0 
Надходження від страхових премій 3050        150014        170682 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055             0             0 
Інші надходження 3095          1403          1416 
Витрачання на оплату: 3100          7887 ( ) (          8597
 ) 
Товарів (робіт, послуг) 
Праці 3105          6719 ( ) (          5482
 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110          1680 ( ) (          1337
 ) 
Зобов’язань з податків і зборів 3115         11189 ( ) (          8144
 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116          8599 ( ) (          5017
 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117             0 ( ) (             0
 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118          2590 ( ) (          3127
 ) 
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        145788 ( ) (         99925
 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155             0 ( ) (             0
 ) 
Інші витрачання 3190           491 ( ) (          1567
 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (22337)         47046 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       
Надходження від реалізації: 3200             0             0 
    фінансових інвестицій 
    необоротних активів 3205             0             0 
Надходження від отриманих: 3215           922          1598 
    відсотків 
    дивідендів 3220             1             5 
Надходження від деривативів 3225             0             0 
Надходження від погашення позик 3230             0             0 



Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої  3235             0             0 
господарської одиниці 
Інші надходження 3250             0             0 

 2018 © SMA 19492371 



 1 2 3 4 
Витрачання  на придбання: 3255             0 ( ) (             0
 ) 
    фінансових інвестицій 
    необоротних активів 3260             0 ( ) (             0
 ) 
Виплати за деривативами 3270             0 ( ) (             0
 ) 
Витрачання на надання позик 3275             0 ( ) (             0
 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої  3280             0 ( ) (             0
 ) 
господарської одиниці 
Інші платежі 3290             0 ( ) (             0
 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295           923          1603 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності       
Надходження від: 3300             0             0 
Власного капіталу 
Отримання позик 3305             0             0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310             0             0 
Інші надходження 3340             0             0 
Витрачання на: 3345             0 ( ) (             0
 ) 
Викуп власних акцій 
Погашення позик 3350             0 ( ) (             0
 ) 
Сплату дивідендів 3355         11247 ( ) (         21577
 ) 
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  3375             0 ( ) (             0
 ) 
підприємствах 
Інші платежі 3390             0 ( ) (             0
 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (11247) (21577) 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (32661)         27072 
Залишок коштів на початок року 3405        122679         91887 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (1717)          3720 
Залишок коштів на кінець року 3415         88301        122679 
Примітки: д/н 

Керівник Овчинников Денис Олексійович 

Головний бухгалтер Єфименко Сергій Анатолійович 
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21. КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  Дата  (рік, місяць, число) 2019.01.01 
КОМПАНІЯ «БУСІН» за ЄДРПОУ 19492371 

 Звіт про власний капітал 
 за 2018 рік 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
  Стаття Код Зареєстро- Капітал у  Додатко- Резервний  Нерозпо-
 Неопла- Вилу- Всього 
 рядка ваний  дооцінках вий капітал капітал ділений 
 чений  чений  
 (пайовий)  прибуток 
 капітал капітал 
 капітал (непокри- 
 тий збиток) 

 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 
Залишок на початок року 4000      73200          0          0      13400      12063          
0          0      98663 
Коригування: 4005          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Зміна облікової політики 
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      73200          0          0      13400      12063          
0          0      98663 
Чистий прибуток (збиток) за звітний  4100          0          0          0          0      16628          
0          0      16628 
період 
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  4114          0          0          0          0          0          
0          0          0 
асоційованих і спільних підприємств 
Інший сукупний дохід 4116          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Розподіл прибутку: 4200          0          0          0          0 (12063)          
0          0 (12063) 
Виплати власникам (дивіденди) 
Спрямування прибутку до зареєстрованого  4205          0          0          0          0          0          
0          0          0 
капіталу 
Відрахування до резервного капіталу 4210          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Сума чистого прибутку, належна до  4215          0          0          0          0          0          
0          0          0 
бюджету відповідно до законодавства 
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 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 
Сума чистого прибутку на створення  4220          0          0          0          0          0          
0          0          0 
спеціальних (цільових) фондів 
Сума чистого прибутку на матеріальне  4225          0          0          0          0          0          
0          0          0 
заохочення 
Внески учасників: 4240          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Внески до капіталу 
Погашення заборгованості з капіталу 4245          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Вилучення капіталу: 4260          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Викуп акцій (часток) 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Вилучення частки в капіталі 4275          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Зменшення номінальної вартості акцій 4280          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Інші зміни в капіталі 4290          0          0          0          0          0          
0          0          0 
Придбання (продаж) неконтрольованої  4291          0          0          0          0          0          
0          0          0 
частки в дочірньому підприємстві 
Разом змін у капіталі 4295          0          0          0          0       4565          
0          0       4565 
Залишок на кінець року 4300      73200          0          0      13400      16628          
0          0     103228 
Примітки: д/н 

Керівник Овчинников Денис Олексійович 

Головний бухгалтер Єфименко Сергій Анатолійович 
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22. Примітки до фінансової звітності, 
 складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,  
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 
Зміст 
Найменування розділів Приміток Сторінки 
Інформація про Товариство 6-7 
Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітност 7-8 
Нові МСФЗ та їхній вплив на фінансову звітність  8-11 
Інші застосовані облікові політики,що є доречними для розуміння фінансової звітності 11-22 
Основні припущення,оцінки та судження. 22-25 
Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 25-26 
Страхова діяльність 26-30 
Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності:  
Доходи та витрати  30-31 
Податок на прибуток 31-32 
Необоротні активи 32 
Інвестиції за методом участі в капіталі 32-33 
Непоточні фінансові інвестиції 33 
Дебіторська заборгованість 33 
Грошові кошти 33-34 
Частка  перестраховиків у страхових резервах 34 
Статутний капітал 34 
Кредиторська заборгованість 34 
Розкриття іншої інформації:  
Операції з пов’язаними сторонами. 35-36 
Управління ризиками 36-39 
Управління капіталом 39 
Перевірки адекватності зобов’язань 40-41 
Події після звітної дати 41 
 
 
Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, 
який закінчився 31 грудня 2018 року 
в тис.грн. Примітки Рік, що закінчився 31 грудня 
  2018 2017 
1 2 3 4 
Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) 8.1 61 148 66 279 
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) 8.2 (13 420) (13 217) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 8.2 (27 719) (11 965) 
Валовий прибуток     20 009 41 097 
Зміна у резервах  13 068 -16 408 
Інші операційні доходи 8.3 19 370 18 643 
Витрати на збут 8.4 (787) (211) 
Адміністративні витрати 8.5 (5 320) (5 053) 
Інші операційні витрати 8.3 (20 103) (19 074) 
Фінансові доходи 8.6 889 1 504 
Фінансові витрати 8.6 0 0 
Інші доходи 8.7 9 081 6 072 
Інші витрати 8.7 8 725 3 961 
Прибуток до оподаткування     27 482 22 609 
Витрати з податку на прибуток 8.8 (10 854) (10 547) 
Прибуток від діяльності, що триває    
Збиток від припиненої діяльності    



ПРИБУТОК ЗА РІК    16 628 12 062 
Інші сукупні прибутки    
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Переоцінка інвестицій, доступних для продажу    
Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами іншого сукупного прибутку    
Інший сукупний прибуток за рік, за вирахуванням податків    
 УСЬОГО:  
СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК • 16 628 12 062 
 
Звіт про фінансовий стан за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року 
 Примітки 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
1 2 3 4 
АКТИВИ    
Непоточні активи    
Нематеріальні активи 8.9 35 56 
Основні засоби 8.10 1263 1 711 
Інвестиції, за методом участі в капіталі 8.11 6 6 
інші фінансові інвестиції 8.12 100 184 
Довгострокова дебіторська заборгованість 8.13 0 55 
    
  1 404 2 012 
Поточні активи    
Запаси 8.14 864 1 025 
Торговельна та інша дебіторська заборгованість 8.15 137052 103 633 
    
Грошові кошти та їх еквіваленти 8.16 88 301 122 679 
Частка перестраховика у страхових резервах 8.17 64 743 73 877 
  290 960 301 214 
Усього активи   292 364 303 226 
Власний капітал та зобов'язання    
Власний капітал    
Статутний капітал 8.18  73 200  73 200  
Резервний капітал  13 400 13 400 
Резерв переоцінки основних засобів    
Резерв переоцінки інвестицій, доступних для продажу    
Нерозподілені прибутки  16 628 12 063 
Усього капітал   103 228  98 663 
Непоточні зобов'язання    
Забезпечення   4 698 4 698 
Страхові резерви 8.19     115 593     124 275 
Довгострокові зобов'язання за фінансовою орендою  - - 
  120 291 128 973 
Поточні зобов'язання    
Короткострокові зобов'язання  6 043 3 782 
Короткострокові позики    
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 8.20 62 802 71 808 
  68 845 75 590 
Всього зобов'язань  292 364 303 226 
 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  за рік,  
що закінчився  31 грудня 2018 року 
 Примітки За рік, що закінчився 31 грудня 
  2018 2017 
1 2 3 4 
1 .Рух коштів у результаті операційної  діяльністі    
Надходження від страхових премій  150 014 170 682 
Інші нахоження         1 403        1 416 
Витрати на оплату:    
товарі  (робіт, послуг)  7 887 8 597 



 праці    6 719 5 482 
Відрахування на соціальні заходи  1 680 1 337 
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Зобовязань з податків  зборів, з них  11 189 8 144 
на прибуток         8 599 5 017 
Витрачання на оплату зобовязань за страховими контрактами     145 788 99 925 
Інші витрачання     491 1 567 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  -22 337 47 046 
II. Інвестиційна діяльність    
Надходження від отриманих :    
відсотків  922 1 598 
   дивідендів             1             5  
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності          923         1 603 
III. Фінансова діяльність    
Надходження власного капіталу    
Сплата дивідендів    11 247 21 577 
Погашення кредитів    
Чистий рух грошових коштів від фінансовій діяльності   (11 247)  (21 577) 
Чистий рух грошових коштів за звітний період    -32 661 27 072 
Залишок грошових коштів на початок періоду         122 679        91 887 
Вплив змін валютних курсів на залишк коштів     -1 717    3720 
Залишок грошових коштів на кіпець періоду     88 301 122 679 
 
 Звіт про зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року 
 
 Примітки За рік, що закінчився 31 грудня 
  2018 2017 
1 2 3 4 
Залишок на початок року 
    
Зареєстрований капітал  73 200 49 159 
Резервний капітал      13 400     13 400 
Нерозподілений прибуток  12 063 47 086 
Всього  98 663 109 645 
Чистий прибуток  16 628 12 062 
Розподіл прибутку:    
Виплата власникам    12 063   23 044 
Спрямування до зареєстрованого капіталу 
Збільшення капіталу     
   (24 041) 
    24 041 
Відрахування до резервного капіталу 
Збільшення резервного фонду    
Разом змін у капіталі   4 565  ( 10 982) 
Залишок на кінец року 
    
Зареєстрований капітал  73 200 73 200 
Резервний капітал  13400 13400 
Нерозподілений прибуток  16 628 12 063 
Всього  103 228 98 663 
 
1.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 
 
 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН»(далі – Компанія) створена  
14.02.1993 року  у формі акціонерного товариства відповідно до законодавства України.  
Має Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Державної  комісії з регулювання ринків  
фінансових  послуг згідно рішення від 07.07.2009 року № 338-ПС, реєстраційний номер  
11100794, серія та номер свідоцтва СТ №107, код фінансової установи 11. 
 



Офіс Компанії знаходиться в Україні  у м. Києві по вулиці Преображенська, 23.  
Основним видом діяльності Товариства є надання страхових послуг  за кодом Види діяльності  
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компанії: 65.12   «Інші види страхування, крім страхування життя» 
Перше застосування МСФЗ при складанні фінансової звітності відбулося у 2012 році. 
 
 У звітному році Товариство уклало  739 договорів страхування.В тому числі : 
-з юридичними особами  451 договорів; 
-з фізичними особами   87 договорів;  
-з перестраховиками   201 договорів.  
 
Компанія надає юридичним та фізичним особам послуги з добровільного  та обов’язкового  
страхування  інших видів страхування, крім страхування життя, на що має безстрокові ліцензії  в  
кількості 10 штук на різні види добровільного страхування та  на різні види обов’язкового  
страхування в кількості 4 штук (серія АВ від  10.06.09 р.).   
Кількість працівників станом на 31 грудня 2018  року та 31 грудня 2017 року складала 21 та 21  
осіб відповідно. 
 
Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня  2017 року учасниками Товариства були: 
  
№ п/п Учасник 31.12.2017 року 31.12.2018 
року 
1. Непочатова  Лариса Михайлівна 49,982% 49,982% 
2. Непочатов    Євгеній Олександрович 0,009% 0,009% 
3. Непочатов    Олександр Євгенович 0,009% 0,009% 
4. Овчінніков     Олексій Іванович 49,973% 49,973% 
5. Овчинников  Денис Олексійович 0,009% 0,009% 
6. Овчинников  Іван Олексійович 0,009% 0,009% 
7. Хачбабян        Ніна   Гургенівна 0,009% 0,009% 
 Всього 100,0% 100,0% 
 
2. Загальна основа формування фінансової звітності 
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована 
 з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових  
потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при  
прийнятті ними економічних рішень.  
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018  
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти  
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних  
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що  
офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає  
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, 
 дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме,  
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних  
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та  
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 
 
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 
МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає розкриття в звітності стандартів, які були випущені, але ще не набрали  
чинності. Такі вимоги забезпечують розкриття відомої або такої, що піддається оцінці  
інформації,що дозволяє користувачам оцінити можливий вплив вживання цих МСФЗ на  
фінансову звітність компанії.  
 Нижче наведено стандарти та роз’яснення, які були випущені, але не вступили в силу на дату  
випуску фінансової звітності нашого Товариства. Товариство має намір застосувати ці стандарти  
з дати їх вступу в силу. 
Назва Дострокове застосування Дата вступу в силу          (річні періоди, що починаються на  



вказану дату або після неї) 
МСФЗ 16 «Оренда» Допускається, якщо одночасно з МСФЗ 16 
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буде застосовуватися МСФЗ 
15 «Виручка за контрактами з клієнтами» 1 січня 2019 року 
Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  16  
«Оренда» Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСБО 16 «Основні засоби», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 Допускається  
одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», пов'язані з вступом в силу  
МСФЗ Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСБО 2 «Запаси», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 Допускається одночасно з  
МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСБО 23 «Витрати на позики», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 Допускається  
одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», пов'язані з  
вступом в силу МСФЗ 16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСБО 38 «Нематеріальні активи», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2021 року 
Поправки до МСБО 41 «Сільське господарство», пов'язані з вступом в силу МСФЗ  
16 Допускається одночасно з МСФЗ 16 1 січня 2019 року 
КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»
 Допускається 
  1 січня 2019 року 
Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні  
підприємства» Допускається 1 січня 2019 року 
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Допускається 1 січня 2019 року 
Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» Дозволено Щодо змін програми, її скорочення 
або  
повного погашення зобов'язань за програмою, що сталися на дату або після початку першого  
річного звітного періоду, що розпочався 01.01.2019 
Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» Дозволено Щодо угод, в рамках яких компанія  
отримує спільний контроль і дата яких збігається або настає після початку першого річного  
звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати 
Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» Дозволено Щодо угод, в рамках яких компанія  
отримує спільний контроль і дата яких збігається або настає після початку першого річного  
звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати 
Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» Дозволено 1 січня 2019 року 
МСБО 23 «Витрати на позики» Дозволено 1 січня 2019 року 
МСФЗ 17 «Страхові контракти» Дострокове застосування стандарту дозволяється за умови, якщо  
організація застосовує МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" і МСФЗ 15 "Виручка". 1 січня 2021 
року  
Концептуальні основи фінансової звітності Дозволено 1 січня 2020 року 2018 р.  © SMA

 19492371 



Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., не застосувала достроково  
опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. 
В даний час керівництво оцінює ефект  потенційного впливу змінених стандартів на фінансову  
звітність  Товариства.  
Компанія планує застосувати спрощення практичного характеру і не переглядати існуючі на  
дату першого застосування договори оренди, а визначення оренди застосовувати до всіх  
договорів, укладених чи модифікованих, починаючи з 01.01.2019 р.  
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України 
 – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 
2.4. Припущення про безперервність діяльності 
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності,  
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної  
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому  
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської  
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником  
Товариства 13 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити  
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 
2.6. Звітний період фінансової звітності 
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто  
період з 01 січня по 31 грудня 2018 року. 
3. Суттєві положення облікової політики 
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком  оцінки за  
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові  
інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13  
«Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових  
котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером  
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої  
вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з  
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  
3.2. Загальні положення щодо облікових політик 
3.2.1. Основа формування облікових політик 
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 
 суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить  
облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка  
міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони  
застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно  
до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних  
МСФЗ.2018 р.  © SMA 19492371 
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших 
 подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей,  
для яких інші політики можуть бути доречними. 
Компанія вперше застосувала деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для річних  
періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Група не застосовувала  
достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу.  
Характер і вплив кожної поправки описані нижче: 
 
 Стандарти та правки до них Вплив поправок 
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» не вплинули на фінансовий стан,  
фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект відсутній 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти Товариство має лише фінансові активи і зобов’язання, що  



обліковувалися за попередньою обліковою політикою відповідно до МСБО 39 «Фінансові  
інструменти: визнання та оцінка» за амортизованою вартістю, тому перехід на МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти не вплинув на класифікацію і оцінку фінансових активів і зобов’язань,  
які продовжують обліковуватися за амортизованою вартістю.  
 
МСФЗ 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій» не вплинули на фінансовий стан,  
фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект відсутній 
Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 4 «Страхові контракти – поправки до  
МСФЗ 4» Поправки надають можливість всім організаціям, які мають договори страхування в  
сфері застосування МСФЗ (IFRS) 4, застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 повністю, але  
рекласифікувати зі складу прибутків або збитків в іншому сукупному прибутку суми різниць в  
обліку відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 по порівняно з МСФЗ (IAS) 39 стосовно певних фінансових  
активів, обраних організацією. Такий підхід називається метод  накладання (overlay approach) і  
може застосовуватися щодо окремих активів з урахуванням спеціальних вимог щодо визначення 
 активів, до яких застосовуватиметься цей підхід. Метод  накладання не застосовувався, так як  
на  балансі Товариства немає активів, які оцінюються  за   FVTPL  згідно   МСФЗ(IFRS)   9, але  
не оцінюються таким же чином згідно  МСФ0(IAS)  39. 
 
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та  
фінансову звітність, їх ефект відсутній 
КТМФЗ Інтерпретація 22 «Аванси, сплачені в іноземній валюті» 
 не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект відсутній 
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності не вплинули на  
фінансовий стан, фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект відсутній 
МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» 
 не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект відсутній 
 
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим  
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат,  
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або  
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як  
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте,  
оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових  
потоків, то ця інформація наведена в п. 8.2, 8.4, 8.5 цих Приміток. 
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів  
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про  
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні 
 види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів  
Товариства. 
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли  
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання 
 або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі  
строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання  
зобов’язань більше 12 місяців).   
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за  
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 
Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату  



переоцінки у прибутку або збитку; 
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 
• фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 
• фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату  2018 р.  © 
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переоцінки у прибутку або збитку. 
 
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство  
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю . 
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове 
 взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 
Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою  
одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують   
грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку  
основної суми.  
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом,  
який обліковується за амортизованою вартістю. 
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у  
відповідних розділах облікової політики. 
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно  
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни  
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі  
короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в  
національній валюті та в іноземній валюті. 
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих  
Приміток. 
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання  
активами. 
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх  
номінальній вартості. 
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за  
амортизованою собівартістю. 
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється 
 у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у  
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть  
бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про  
ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів,  
визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить  



облігації, депозити, дебіторську заборгованість,  
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи  
метод ефективного відсотка. 
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька  
ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових  
інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну  
якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, 
 а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться  
платежі.  
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у  
розмірі, що дорівнює: 
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не  
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання; 
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний  
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними  
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими  
потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь. 
 
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим  
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки  
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику  
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового  
інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту  
(невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком  
настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує  
при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без  
надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту  
первісного визнання. 
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом  
не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що  
фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є  
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює  
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою  
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною  
ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або  
збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності. 
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців 
 з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно  
призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій. 
Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від  
знецінення фінансового активу: 
- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA,  
uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється рейтинговими  
агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств  
НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та  
умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-х місяців  
до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%); 
- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень  
рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру  
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку  
розраховується у розмірі від 7% до 20% від  
- Дебіторська заборгованість 
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною  
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  



 Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за  
амортизованою вартістю.  2018 р.  © SMA 19492371 
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за  
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату  
переоцінки у прибутку або збитку 
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату  
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств. 
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом  
організатора торгівлі. 
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів  
такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності  
основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь  
протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу,  
приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які  
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість,  
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих  
вхідних даних. 
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої,  
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення  
можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами  
кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі  
фондового ринку. 
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які  
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням  
наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких  
емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 
3.3.5. Зобов'язання.  
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною  
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених 
 ознак: 
• Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає  
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 
• Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання  
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання  
зобов’язань.  
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за  
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
 
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань 
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право  
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати  
актив та виконати зобов'язання одночасно 
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою  
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних 
 і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких  
більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. 
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби  



оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені  
збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки  
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до  
переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до  
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. 
3.4.2. Подальші витрати. 
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне  
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку  
чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі  
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 
 
3.4.3. Амортизація основних засобів. 
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з  
використанням таких щорічних норм: 
будівлі -   2 %; 
машини та обладнання - 7-15% 
транспортні засоби - 17 -20% 
меблі - 20 - 33%. 
інші - 14 - 50% 
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного  
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.  
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої  
актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання  
активу. 
3.4.4. Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої  
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація  
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням  
щорічної норми відповідно  Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або  
інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може  
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного  
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його  
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не  
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності,  
визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися  
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання  
збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх  
періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на  
систематичній основі протягом строку корисного використання. 
3.5. Облікові політики щодо оренди 
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди,  
пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 
 фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості  
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за  
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі  
розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові 
 витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну  
ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як  
витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на  
орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо  
подібних активів. 
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично  
залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою  
про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.  



Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі  
протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від  
оренди, визнаються як витрати. 
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого  
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті  
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати  
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в  
основному чинних) на дату балансу 
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою  
податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між  
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що  
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності 
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наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути  
використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених  
податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не  
існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити  
використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. 
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть  
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає  
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний  
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у  
власному капіталі або від об'єднання бізнесу. 
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей,  
які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 
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4.  Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 
4.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або  
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж  
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі  
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 
4.2. Виплати працівникам 
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після  
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість  
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час  
надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 
4.3. Пенсійні зобов'язання 
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати  
працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із  
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були  
надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена  
відповідна заробітна платня. 
4.4. Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 2018 р.  © SMA 19492371 
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 
 збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є  
збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям  
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або  
зменшення зобов’язань. 
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів  
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на  
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка  
зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими  
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 
в) суму доходу можна достовірно оцінити; 
г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 
та 
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження 
 коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату  
балансу. 
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи  
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих  
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та  
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх  
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або  
перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають  
зобов’язання без визнання активу. 
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні  
доходи. 
4.5. Операції з іноземною валютою  
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну  
Національного банку України на дату проведення операцій. 
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за  



відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за  
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції,  



немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,  
відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що  
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому  
періоді, у якому вони виникають. 
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу: 
31.12.2018 31.12.2017 
Гривня/1 долар США 27,6883 28,0672 
Гривня/1 євро 31,7141 33,4954 
4.6.  Умовні зобов'язання та активи. 
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація  
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі  
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про 
 умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 
5. Основні припущення, оцінки та судження 
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив 
 на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених  
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на  
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими  
і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань.  
Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, 
 фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі  
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та  
області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової  
звітності за МСФЗ, наведені нижче. 
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,  
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової  
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних  
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки  
Товариства; 
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
• є повною в усіх суттєвих аспектах. 
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених  
далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у  
Концептуальній основі фінансової звітності. 
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших  
органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну  
основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві  
практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до  
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом  
невизначеності оцінок, тому що:  
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються  
на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів,  
показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також  
специфічних особливостей операцій; та  
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи  
(витрати) може бути значним. 
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,  
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань 



 під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у 
 разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій  
звітності чистий прибуток та збиток. 
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості
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 фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня,  
Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на  
професійній компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з  
використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення  зовнішніх  
експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній  
компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та  
необхідним. 
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати  
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  
 
5.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових  
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням  
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших  
факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу  
цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво  
вплинути на оцінку фінансових інструментів. 



5.4. Використання ставок дисконтування 
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх  
потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення  
ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору  
ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування,  
або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на  
дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів: 
а) вартості грошей у часі; 
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають  
різні рівні компенсації; 
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 
 Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у  
національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено  
ліквідаційну комісію, становила 12,6 % річних.  Інформація, що використана для визначення  
середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням  
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ «Вартість строкових депозитів «. 
5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату  
виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.  
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими  
активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за  
весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно- 
знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі  
незначного зростання кредитного ризику).  
 Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як 
 фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до  
того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки  
платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або  
реструктуризації). 
 Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент  
має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої  
договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі  
зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не  
обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових  
потоків.  
 Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на  
підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими  
інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює  
діяльність. 
 Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на  
підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому  
звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство  
з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а  
отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 
 Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. 
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою  
вартістю 
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань,  
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець  
кожного звітного періоду. 
Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю  
Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)  
Вхідні дані 
Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка грошових коштів  здійснюється за справедливою  
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ 



Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою  
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка  
інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий
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біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на 
 дату оцінки, використовуються ціни закриття біржового торгового дня 
Інвестиційна нерухомість Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за  
собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою  
вартістю на дату оцінки. Ринковий, дохідний Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки 
професійних 
 оцінювачів 
 
 
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої  
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка  
суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для  
користувачів фінансової звітності.  
7. СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Компанія  застосовує МСФЗ 4 «Страхові контракти» до договорів, які укладає зі  
страхувальниками – юридичними та фізичними особами. 
Страховий контракт - контракт, згідно з яким одна сторона (страховик) приймає значний  
страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію  
власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок)  
негативно вплине на власника страхового поліса.  
Страхова премія (страховий платіж) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний  
сплатити Компанії в розмірі, визначеним договором страхування. Розмір страхової премії  
залежить від встановленого страхового тарифу, який є ставкою страхового платежу з одиниці  
страхової суми. 
Страховий тариф розраховується Компанією актуарно (математично) на підставі статистки  
настання страхових випадків, з урахуванням статистичних закономірностей страхових ризиків  
протягом дії договору страхування та величини інвестиційного доходу від розміщення коштів  
резервів страхування життя. Методика розрахунку страхових тарифів є невід'ємною частиною  
Правил страхування Компанії, які визначаються  окремим документом. Станом на 31 грудня  
2018 року Компанія уклала 739 договори страхування. Усі договори страхування відповідають  
визначенню,  наведеному у  Додатку А МСФЗ 4 «Страхові контракти».  
Валюта страхування – українська національна валюта (гривня). Середній строк страхування за  
договорами становить 1 рік. Страхувальниками виступають як юридичні так і  фізичні особи.  
Протягом 2018 року Компанією здійснено 20 страхових виплат на загальну суму  73 925 тис.  
грн. Договори страхування Компанії не містять вбудованих похідних інструментів, а також не  
мають компонентів депозиту. Відповідно, Компанія не проводить розподіл компонентів  
страхування та депозиту. 
  Перевірка адекватності зобов'язань. Компанія проводить перевірку адекватності своїх визнаних  
страхових зобов'язань. Така перевірка враховує поточні оцінки всіх контрактних грошових  
потоків та пов'язаних з ними грошових потоків, таких як витрати з врегулювання збитків, а  
також грошових потоків від вбудованих опціонів та гарантій. Якщо перевірка свідчить про  
неадекватність зобов'язань, нестача повністю визнається у складі прибутку чи збитку. Звіт про  
проведення перевірки адекватності зобов’язань Страховика наведено в окремій Примітці 9.4. 
    Управління страховими ризиками. На виконання вимог Закону «Про страхування» Компанія  
перестраховує ризики по укладеним та діючим договорам страхування з перестраховиками, ,  
рейтинг фінансової надійності (стійкості) відповідає вимогам законодавства. Станом на 31  
грудня 2018 року із отриманих  184 705 тис. грн. страхових сум Компанією передано в  
перестрахування – 110 038 тис. грн.  
                                                                                                         На 
2018                 На 2017 
           Перестраховано , в т.ч.                                                             110 038               
103 330               



      
 1.      перестраховано в Українських страхових компаніях                 3 496                 2 
222                
     
  2.   перестраховано у закордонних  страхових компаніях                                                                     
                           по   прямих договорах                                                                              
9 244               
    718                                
  3.  через брокерів 
- Willis Polska S.A.                                                                           1 460                 
1 334                        
                
-  ГрЕко Джей Ель Ті Україна Гм                                              54  199                 
60 303                 
- AON                                                                                              40 003                  
35 227               
  4.  через ядерний пул                                                                               1 
636                  1 526              
      
 



Неврегульованих збитків на кінець звітного періоду не зареєстровано. На звітну дату Компанія  
не має страхових контрактів, придбаних в результаті об'єднання бізнесу або передачі портфеля.  
У ході нормальної діяльності Товариство передає ризики в перестрахування. Політика Компанії  
передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового  
продукту. Договори, які Компанія укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має право на 
 відшкодування збитків по одному або більше договорів, виданих Компанією та відповідають  
вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори перестрахування.  
Договори, що не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових  
активів.  
Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Компанію від  зобов'язань  
перед власниками страхових полісів. Активи перестрахування включають суми до отримання  
від перестрахувальних Товариств по виплачених відшкодуваннях, включаючи відповідні витрати 
 на врегулювання. Кредиторська заборгованість по перестрахуванню стаття балансу  «Поточна  
кредиторська заборгованість за страховою діяльністю» (рядок 1650)  62 800 тис.грн. являє собою 
 зобов'язання Компанії передати перестраховиками. 
Товариство регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення. Якщо існує  
об'єктивне свідчення того, що актив перестрахування знецінено, Товариство зменшує балансову  
вартість цього активу до його вартості відшкодування і визнає у звіті про сукупні доходи  
відповідний збиток від знецінення. Товариство збирає об'єктивні свідчення знецінення активу  
перестрахування з використанням тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів,  
враховуються за амортизованою вартістю. Збиток від знецінення також розраховується на  
підставі аналогічного методу, який застосовується до цих фінансових активів. 
Опис основних страхових продуктів. Діяльність Товариства представлена наступними  
основними видами страхових продуктів: 
• Обов`язкове  та добровільне страхування авіаційного транспорту. Предметом договору  
страхування з даного виду страхування є майнові інтереси, пов'язані з володінням,  
користуванням і розпорядженням авіаційним транспортним засобом, та відповідальністю перед  
третіми особами за шкоду нанесену їм застрахованим засобом.  
• Добровільне страхування від нещасних випадків. Договори індивідуального страхування  
передбачають страховий захист клієнтів Товариства від ризику смерті, інвалідності та  
травматичних тілесних ушкоджень у результаті нещасних випадків. Як правило, термін дії цих  
страхових полісів становить до одного року; 
• Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) - вид страхування, за яким  
предметом договору страхування є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і  
розпорядженням наземним транспортним засобом, у тому числі причепом до нього, та всіма  
видами транспортних засобів спеціального призначення.  Даний вид страхування передбачає  
здійснення  виплати страхового відшкодування шляхом відшкодування страхувальнику або  
іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку,  
понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, знищенням або втратою застрахованого наземного  
транспортного засобу, у тому числі причепа до нього, та всіх видів транспортних засобів  
спеціального призначення, а також,якщо це передбачено правилами та договором страхування,  
додаткового обладнання до них.    Цей вид страхування не включає страхування майна, в тому  
числі вантажів та багажу (вантажобагажу), що перевозиться наземним транспортним засобом, у  
тому числі причепом до нього, та страхування неодержаних доходів унаслідок пошкодження,  
знищення або втрати наземного транспортного засобу. Договори страхування укладаються з  
фізичними та юридичними особами переважно на один рік, оплата страхових внесків  
(платежів,премій) здійснюється одноразово  або щоквартально;  
• Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) - вид страхування, за яким  
предметом договору страхування є майнові інтереси пов'язані з володінням, користуванням і  
розпорядженням вантажем та багажем (вантажобагажем), який перевозиться будь-якими видами 
 транспорту. Даний вид страхування передбачає здійснення виплати страхового відшкодування  
шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі  
страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, знищенням  
(загибеллю) або втратою застрахованого вантажу та багажу (вантажобагажу) чи його частини  
під час перевезення будь-якими видами транспорту та  під час його проміжного складського  
зберігання;    



• Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Предметом договору  
страхування з даного виду страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з  
володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у договорі страхування.   
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Виплата страхового відшкодування здійснюється шляхом відшкодування страхувальнику або  
іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку,  
понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою  
застрахованого майна чи його частини внаслідок дії вогневих ризиків та/або стихійних явищ.  
Також умови договорів можуть передбачати відшкодування витрат на заходи по розбиранню  
та/або переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове місце, що були виконані для  
рятування майна та/або з метою зменшення збитків, та витрат на прибирання зазначеної в  
договорі страхування території від уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок  
страхового випадку. Термін дії договорів страхування від місяця до одного року;  
• Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України  
"Про страхування")  - вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові  
інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у  
договорі страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт  
(морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)).  
Даний вид страхування передбачає здійснення виплати страхового відшкодування відповідно до  
умов договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній  
страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з  
пошкодженням, знищенням (загибеллю), втратою застрахованого майна.      Термін дії договорів  
страхування від місяця до одного року;  
• Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена  
пунктами 12-14 статті 6 Закону України "Про страхування") - вид страхування, інший, ніж  
страхування цивільної відповідальності власників наземного, повітряного та водного транспорту  
(включаючи відповідальність перевізника), за яким предметом договору страхування є майнові  
інтереси, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником або іншою особою,  
цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров'ю, працездатності, майну третіх осіб. 
  Даний вид страхування передбачає здійснення виплати страхового відшкодування відповідно  
до умов договору страхування третій особі або її спадкоємцю (спадкоємцям) за шкоду, яка була  
заподіяна життю, здоров'ю і працездатності та/або майну цієї третьої особи особою, цивільна  
відповідальність якої застрахована, внаслідок здійснення нею діяльності, яка визначена в  
договорі страхування; 
• Добровільне страхування фінансових ризиків - вид страхування, за яким предметом договору  
страхування є майнові інтереси, пов'язані зі збитками при здійсненні страхувальником або  
іншою особою, визначеною страхувальником у договорі страхування, господарської діяльності.   
Даний вид страхування передбачає здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до  
умов договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній  
страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними внаслідок  
перерви в господарській діяльності, порушення договірних зобов'язань (невиконання або  
неналежне виконання контрагентом договірних зобов'язань перед страхувальником), крім  
відшкодування збитків, передбачених страхуванням кредитів та страхуванням інвестицій.   
•  Основна стратегічна мета управління ризиками - це забезпечення захисту Компанії від  
несприятливого впливу факторів зовнішнього середовища, так і оптимізація внутрішнього  
середовища. Управління ризиками є забезпечення безпечної діяльності страхової організації.  
Одним із внутрішніх заходів  управління ризиками, який застосовує Компанія є створення  
страхових та резервних фондів. Також одним із методів диверсифікації ризиків, пов’язаних із  
договорами страхування є покриття резервів, сформованих у валютах активами, що відповідають 
 цим валютам. Одним із зовнішніх заходів  управління ризиками (таких, що здійснюються із  
залученням інших спеціалізованих суб’єктів страхового ринку чи ділових партнерів  
Страховика), який застосовує Компанія є перестрахування. Завдяки перестрахуванню  
досягається диверсифікація ризиків, що сприяє збалансованості портфеля Страховика, і  
Перестраховика. 2018 р.  © SMA 19492371 



8. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 
8.1. Дохід від реалізації 
   
 2018 2017 
Дохід від реалізації послуг страхування 61 148 66 279 
Всього доходи від реалізації 61 148 66 279 
8.2. Собівартість реалізації 
   
 2018 2017 
Агенська винагорода 1348 3845 
Брокерська винагорода 346 283 
Витрати на персонал 10147 8496 
Витрати на врегулювання страхових випадків 59 216 
Витрати на ведення діла 1520 377 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 27719 11 965 
Всього 41 139 25 182 
8.3. Інші операційні доходи і   витрати                                        
                        
  Інші операційні доходи 2018 2017 
Доходи від реалізації іноземної валюти 19318 18 457 
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 20 174 
Агентська винагорода 31 11 
Інші доходи 1 1 
Всього 19 370 18 643 
Інші операційні витрати   
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти       19 366       18 529 
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 238 264 
Членські внески 485 264 
Штрафи, пені   12   3 
Інші витрати  2  14 
Всього 20 103 19 074 
8.4. Витрати на збут 
   2018 р.  © SMA 19492371 
 2018 2017 2018 р.  19492371 
Витрати на персонал   
Маркетинг та реклама 787 211 
Інші   
Всього адміністративних витрат   
8.5. Адміністративні витрати 
   
 2018 2017 
Оренда приміщення 766 654 
Утримання основних засобів 293 290 
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 608 556 
Витрати на відрядження 587 763 
Представницькі витрати 66 253 
Банківські послуги 344 183 
Страхування майна та працівників 625 448 
Витрати на професійні послуги        1004 326 
Зв'язок 250 61 
Інші         777       1 519 
Всього адміністративних витрат 5320 5 053 
8.6. Фінансові доходи та витрати 
   
 2018 2017 
Процентні доходи   



Дохід від участі в капіталі 1 5 
Відсотки на депозитному рахунку в банку 888 1 499 



Всього процентні доходи 889 1 504 
Процентні витрати   
Банківські кредити та овердрафти 0 0 
Фінансовий лізинг 0 0 
Всього процентні витрати   0 0 
8.7. Інші доходи і   витрати                                        
                             
  Інші доходи 2018 2017 
Дохiд вiд реалiзацiї фiнанстових iнвестицiй       93    24 
Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 8 988 6 048 
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв    0    0 
Вiдшкодування збиткiв вiд надзвичайних подiй    0    0 
Всього 9 081 6 072 
Інші витрати                                          
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй    177  163 
Втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць 8 440 3 637 
Iншi витрати звичайної дiяльностi    108 161 
Всього 8 725 3 961 
8.8. Податок на прибуток 
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 
                                                                                            2018
 2017 
Прибуток до оподаткування         27 482        32 077 
Прибуток за договорами   страхуваня      141 642       147 280 
Сума виплат доходів нерезедентам ( страхове відшкодування) 58 576 334 
Всього прибуток до оподаткування   
Податкова ставка           18%           18% 
Податок за встановленою податковою ставкою на прибуток за договорами страхування             
3%    
          3% 
Податок на дохід   нерезидента              4%                      4%         
Податковий вплив постійних різниць   
Витрати з податку на прибуток          10 854          10 547 
Поточні витрати з податку на прибуток          10 854          10 547 
 
. 8.9. Нематеріальні активи 
 2018 2017 
Ліцензії 0 0 
Права на програмне забезпечення 35 56 
Всього 35 56 
 
8.10. Основні засоби 
 
 2018 2017 
комп’ютерна техніка та  офісне устаткування   93   64 
офісні меблі, побутова техніка, інвентар    73    22 
Транспортні засоби 1 093 1 611 
Інше      4    14 
Всього 1 263 1 711 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років у складі основних засобів повністю зношені основні  
засоби становлять 0 тис. грн. та 0  тис. грн. відповідно. 
 
8.11. Інвестиції, за методом участі вкапіталі 
На кінец 2018 та 2017 року інвестиції  за методом участі в капіталі були представлені долями в  
ТОВ «Золоті ворота»  на суму 6 тис.грн.  
8.12.Непоточні фінансові  нвестиції 



 На 31.12.2018  року На 31.12.2017 року 
 Балансова вартість 
(тис.грн) 
 Кількість 
(штук)Балансова вартість 2018 р.  © SMA 19492371 
(тис.грн) Кількість 
(штук) 
ПАТ"Алчевський коксохімічний завод"  0 95000 0 95000 
ПРАТ"Гостомельський склозавод" 38 10000 38 10000 
ПАТ"Енергомашспецсталь" 5 52000 5 52000 
ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" 0 52400 0 52400 
ПрАТ" Запорізький абразивний комбінат" 8 13700 8 13700 
ПАТ "Металургійний комбінат Азовсталь" 0 0 14 15700 
ПАТ"Житомирський маслозавод" 0 0 70 8000 
АТ"Сумський завод "Насосенергомаш" 49 27600 49 27600 
Всього     100 250700     184 250700 
 Згідно статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» у 2017- 2018 році відбувся  
обов'язковий продаж простих акцій на вимогу власника домінуючого контрольного пакету акцій 
 ПрАТ «МК «Азовсталь» та ПАТ «Житомирський маслозавод». 
 
8.13. Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.  
8.14. Запаси 
 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Паливо та матеріали 194 278 
Малоціїні та швидкозношувальні 8 85 
Дорогоціїні метали 662 662 
Всього 864 1 025 
 Облік дорогоційних металів ведеться по номінальній вартості на час придбання.  
8.15. Торговельна та інша дебіторська заборгованість 
 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Торговельна дебіторська заборгованість 136 853 103 263 
Аванси видані   
Розрахунки з бюджетом       127       54 
Інша дебіторська заборгованість        72    312 
Чиста вартість торговельної дебіторської заборгованості 137052 103 629 



Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська  
заборгованість відсутня. Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з  
використанням індивідуального підходу. 
 
8.16. Грошові кошти 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Каса та рахунки в банках, в грн.      5965  2 167 
Каса та рахунки в банках, в долл. США      5390 27 373 
Банківські депозити, в долл. США 76 946 78 139 
Банківські депозити, в грн. 0 15 000 
Всього 88 301 122 679 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років залишок невиплачених нарахованих процентів по  
банківськм депозитам становить  72 тис. Грн. Та 112 тис. Грн, відповідно. 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років середньозважені процентні ставки по банківських  
депозитах, номінованих в доларах США,  з первісним строком погашення менше 90 днів  
складали 0,8% та 0,8% відповідно. У гривнях 10%   і 10% відповідно. 
 
 8.17. Частка перестраховиків у страхових резервах 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Резерв збитків 0 13 250 
Резерв незаробленних премій 64 743 60 627 
 
8.18. Статутний капітал 
Номінальна вартість кожної акції становить  300,00 грн., загалом   статутний фонд на 31.12.2018  
 та 31.12.2017 року складає 73 200 тис.грн.   Форма існування акцій – без документарна. Всі  
випущені акції повністю оплачені.  
 
8.19. Короткострокові забезпечення 
 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Резерв відпусток  4 698 4 698 
Страхові резерви, з них:           115 593          124 275 
Резерв збитків                  961 28 453 
Резерв незаробленних премій           109 512 91 877 
Резерв катастроф    5 120 3 945 
Всього           120 291           128 973 
 
8.20. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 
  31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Торговельна кредиторська заборгованість  62 800 71 808 
Розрахунки з бюджетом   6 043             3 782 
Одержані аванси    
Заробітна плата та соціальні внески    
Інші         2  
Всього кредиторська заборгованість  68 845 75 590 
9. Розкриття іншої інформації 
9.1 Умовні зобов'язання відсутні 
9.1.1. Судові позови 
Проти Товариства судових позовів не подавалось. Керівництво вважає, що Товариство не понесе 
 збитків, відповідно, резерви у фінансовій звітності не створювалися. 
9.1.2. Оподаткування 
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш  
ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному  
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної  
діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на  
оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде  



сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість  
фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на  
угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не 
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містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними  
податковими органами протягом трьох років. 
9.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної  
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути  
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які  
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості  
Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На  
думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не  
потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 
9.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 
До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 
• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або  
ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 
• асоційовані компанії; 
• спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 
• члени провідного управлінського персоналу Товариства; 
• близькі родичі особи, зазначеної вище; 
• компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий  
відсоток голосів у Товаристві; 
• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого 
 суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 
Станом на 31.12.2018 року склад пов’язаних осіб був наступний: 
№ з/п ПІБ За якою ознакою Розмір частки у 2018 році Розмір чатки у 2017 році 
1 Непочатова Лариса Михайлівна Володіє часткою у статутному капіталі,Голова наглядової  
ради 49,98% 49,98% 
2 Овчінніков Олексій Іванович Володіє часткою у статутному капіталі 49,97%
 49,97% 
3 Овчинников Денис Олексійович Голова правління   
4 Морозова Ірина    Львівна Виконавчий директор,заступник Голови правління   
     
 
Види виплат 2018 2017 
 Операції з пов'язаними сторонами Всього Операції з пов'язаними сторонами Всього 
1 2 3 4 5 
Реалізація     -        -     - - 
Придбання сировини та матеріалів  -        -   - - 
Торгова дебіторська заборгованість   - - - - 
Торгова кредиторська заборгованість  - - - - 
Компенсація провідному управлінському персоналу             151 151             210
               210 
Короткострокові виплати працівникам - - - - 
Виплати по закінченні трудової діяльності      - - - - 
 
9.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих 
 активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу  
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь 
 точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 
 ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший  
ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння 



 причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих  
активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 
9.3.1. Кредитний ризик 
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе  
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.  
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні  
рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. 
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка  
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка  
інша доступна інформація  щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство  
використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 
• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 



• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною  
рейтинговою шкалою; 
• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та  
неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 
 
Фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів банків 
Активи  31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Поточні рахунки в банках  з інвестиційним  рейтингом 5 948 20 351 
Поточні рахунки в банках  без інвестиційного  рейтинга               5 407               9 
184 
Банківські депозити в банках    з інвестиційним  рейтингом             76 946             93 
139 
Банківські депозити в банках  без інвестиційного  рейтинга                  0                   0  
Всього 88 301           122 674 
 
Товариство розміщює кошти в банках в яких є кредитний рейтинг за Національною рейтинговою 
 шкалою для дотримання вимог регулятора страхового ринку. Товариство також використовує  
для розрахунків з клієнтами «Сітібанк», який не має кредитного рейтинга за Національно  
рейтинговою шкалою, але є дочірнім підприємством американського банку «СityBank» і є  
надійним банком, що виконує вимоги регулятора в банківській сфері.  
Товариство дотримується вимог регулятора страхового ринку по  розміщенню вільних коштів в  
одному банку, який має кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою. 
9.3.2. Ринковий ризик 
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від  
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює 
 три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик  
виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок  
та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в  
акції, облігації та інші фінансові інструменти. 
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від  
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 
 унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони  
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи  
чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції  
на ринку. 
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення  
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на  
вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. 
 
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від  
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів,  
номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків  
здійснюється на основі аналізу чутливості. 
Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних  
даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована  
історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від  
володіння іноземною валютою за період. 
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами,  
номінованими в іноземній валюті. Товариство інвестує кошти в банківські депозити в іноземній  
валюті. Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є коливання валютного курсу на -  
1,35 відсотка. 
Чутливі до коливань валютного курсу активи 
Активи номіновані в іноземній валюті 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Каса та рахунки в банках     5 390 27 373 
Банківські депозити             79 946             78 139 



Всього             85 336           105 512 
Частка в активах Товариства, %                    29,1%                              34,8% 
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від  
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.  
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме 
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як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у  
високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво  
Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній  
валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг  
відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання  
відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з  
фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки  
впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. 
Активи, які наражаються на відсоткові ризики 
Тип активу 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
Банківські депозити 76 946 93 139 
Облігації - - 
Всього 76 946 93 139 
Частка в активах Товариства, %                    23,3%                              30,7% 
9.3.3. Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань,  
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів  
або іншого фінансового активу.  
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство  
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими  
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі 
 строків погашення представлена наступним чином: 
 
Рік, що закінчився 31 грудня 2017 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 
1  
року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього 
1 2 3 4 5 6 7 
Короткострокові позики банка - - - - - - 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість  75 308      282      
75 590 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями       
Всього  75 308 282   75 590 
Рік, що закінчився 31 грудня 2018 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 
1  
року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього 
Короткострокові позики банка - - - - - - 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість    68 385       460  
     68 845 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов 'язаннями       
Всього  68 385 460   68 845 
 
9.4. Управління капіталом 
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі  
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги  
Товариства, що відповідають рівню ризику. 
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому  



керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі  
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового 
 капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.  
Власний капітал Компанії станом на 31.12.2018 року становить 103 228 тис. Грн. Який  
складається із зареєстрованого статутного капіталу в розмірі 73 200 тис. Грн. Та резервного  
капіталу в розмірі 13 400 тис грн , а також із нерозподіленого прибутку  в сумі 16 628 тис.грн. 
Курс євро станом на 31.12.2018 року становив 31,714138 грн. За один євро, тобто розмір  
статутного капіталу становив 2 308 тис. Євро. 
Дивіденди. Акціонерами  Компанії згідно протоколу № 01/18 від 30.03.18р приймалося рішень  
щодо виплати дивідендів. Дивіденди акціонерам станом на 31.12.2018 року виплачені повністю у 
 сумі 12 063 тис.грн. 
9.5. Звіт про проведення перевірки адекватності зобов’язань.  
   
   Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ПрАТ «СК «Бусін»  станом на  
31.12.2018 провело оцінку адекватності визнаних ним страхових зобов’язань (технічних  
резервів). 
Показник Скорочене позначення Значення 



Збитковість, % (Збт) 18,9% 
Загальні виплати у 2016 та наступних періодах за договорами попередніх періодів, тис. Грн.
 (Впл  
0) 25 885,2 
Загальні виплати за договорами, що укладені в період 2016-2018, тис. Грн. (В1) 169 097,9 
Загальні виплати за випадками 2016-2018 в межах договорів 2016-2018, тис. Грн. (В2) 124 018,8 
Загальні виплати, сплачені у 2016-2018 в межах договорів 2016-2018, тис. Грн. (В3) 123 058,3 
Загальна сума майбутніх виплат за договорами 2016-2018, тис. Грн. (П1) 46 039,5 
Сума резервів збитків на 31.12.2018, тис. Грн. (П2) 960,5 
Резерв незароблених премій на 31.12.2018, тис. Грн. (П3) 45 079,0 
Таким чином маємо: 
Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2018 становить 45079,0 тис. Грн. 
Відповідно до поданого до Нацкомфінпослуг повідомлення, Компанія формує резерв заявлених,  
але не виплачених збитків (RBNS), а резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR), не  
формується. Станом на 31.12.2018 RBNS становить 960,5 тис. Грн. Ретроспективний аналіз  
адекватності резервів збитків (run-off test) показує, що в цілому Страховик формує їх в  
достатньому обсязі. 
 
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 109512,3 тис.  
Грн. Та перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки  
адекватності страхових зобов’язань. 
Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства, становить 960,5 тис. Грн. 
 
Оскільки розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законодавством,  
перевищують розмір резервів, сформованих актуарно на підставі перевірки адекватності  
зобов’язань, рекомендуємо в фінансовій звітності зазначати розмір резервів, що сформовані  
відповідно законодавства, а саме: 
- резерв незароблених премій – 109512,3 тис. Грн.; 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які виникли, але не заявлені –  
960,5 тис. Грн. 
 
9.6. Події після Балансу 
Між датою складання та затвердження фінансової звітності жодних подій, які б могли вплинути  
на показники фінансової звітності та економічні рішення користувачів, не відбувалося. 
  
Голова Правління                                                                     Овчинников Д.О. 
 
Головний бухгалтер                                                                      Єфименко С.А. 
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 23. Відомості про аудиторський звіт 
 
 1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.  Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА  
 аудитора - фізичної особи - підприємця) ФІРМА «ОЛЕСЯ» 

 2 Ідентифікаційний код юридичної особи  22930490 
 (реєстраційний номер облікової картки*  
 платника податків - фізичної особи) 
 3 Місцезнаходження аудиторської фірми,  03040 м. Київ, вул.Васильківська, 13 ,кв.4 
 аудитора 

 4 Номер реєстрації аудиторської фірми  №4423 
 (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів  
 аудиторської діяльності 
 5 Дата і номер рішення про проходження  29.10.2015, 316/4 
 перевірки системи контролю якості  
 аудиторських послуг (за наявності) 
 6 Звітний період, за який проведено аудит  01.01.2018-31.12.2018 
 фінансової звітності 
 7 Думка аудитора немодифікована 
 8 Пояснювальний параграф (за наявності) 
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
 ПрАТ  «СК»БУСІН» на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився  
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), та відповідає  
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV  
щодо складання фінансової звітності». 
 9 Номер та дата договору на проведення аудиту  № 11/02, 11.02.2019 
 10 Дата початку та дата закінчення аудиту 01.02.2019-05.04.2019 
 11 Дата аудиторського звіту 05.04.2019 
 12 Розмір винагороди за проведення річного  149000,00 
 аудиту, грн 
 13 Текст аудиторського звіту 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової  звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ  «БУСІН» 
за 2018 рік 
  Власникам та керівництву ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ  "БУСІН" 
         Національній комісії з цінних паперів   
                    та фондового ринку 
 Звіт щодо  аудиту  фінансової звітності 
Думка 
Ми провели аудит  фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СТРАХОВА  
КОМПАНІЯ «БУСІН»- далі «Товариство», яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року, звіт  
про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів(за прямим методом), звіт про  
власний капітал за  рік що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий  
виклад значущих облікових політик. 
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
 ПрАТ  «СК»БУСІН» на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився  
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), та відповідає  
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV  
щодо складання фінансової звітності». 
 
Основа для думки 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016 - 2017 років) (далі - МСА). Нашу  
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової  
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних  
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,  
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно 
 до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними 
 для використання їх як основи для нашої думки. 
 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту  



фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
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цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих  
питань. Ми визначили, що нижче описане питання є ключовим питанням аудиту, який слід відобразити в нашому  
звіті.  
  
Ключове питання   аудиту Аудиторські процедури, що були виконані по відношенню ключового питання аудиту 
Оцінка страхових зобов’язань (страхових резервів)  
Оцінка зобов'язань (страхових резервів), що виникають за договорами страхування - складний  процесс, що вимагає 
 істотних  професійних  суджень і оцінок  та  який базується на припущеннях щодо майбутніх економічних і  
політичних умов. Припущення, що  використовуються при оцінці  зобов'язань за договорами страхування, іншими  
ніж страхування  життя, включають оцінку сум виплат, сум збитків, які виникли, але не заявлені  та інші  
припущення, що використовуються при проведенні тесту на достатність зобов'язань. 
Оскільки навіть невеликі зміни припущень можуть викликати значну зміну оцінки зобов'язань, ми вважаємо це  
питання ключовим для аудиту фінансової звітності. 
На 31.12.2018 року страхові зобов'язанння (страхові резерви) Компанії складають  115593 тис. грн., що становить  
61,12% всіх зобов'язань. Примітки №№ 8.17, 8.19, 9.5 до річної фінансової звітності містять інформацію про  
страхові резерви Компанії та порядок   їх визнання відповідно до облікової політики Компанії. 
 
 Ми оцінили основні методики для розрахунку резервів на предмет їх відповідності МСФЗ. Ми виконали  оцінку і  
протестували організацію і операційну ефективність засобів контролю щодо даних, які використовуються для  
розрахунку резервів, а також щодо самого розрахунку. 
Мета наших процедур полягала в тому, щоб встановити, що ми можемо покладатися на ці засоби контролю для  
цілей нашого аудиту. 
Наші аудиторські процедури включали, в тому числі, залучення  фахівців з актуарної діяльності для перевірки  
відповідності сформованої  практики актуарної  методології, моделей і припущень, до яких результати оцінки  
страхових зобов'язань є найбільш чутливими і які мають найбільш суттєвий вплив на визначення розміру  
зобов'язань. Крім того, ми провели аудиторські процедури, спрямовані на підтвердження того, що  моделі, які  
застосовувалися для розрахунку резервів, забезпечують розрахунок  страхових зобов'язань в повному обсязі і з  
великим ступенем точності. Ми оцінили процес тестування страхових зобов'язань на достатність - ключовий тест  
на адекватність нарахованих зобов'язань розрахунковим показникам майбутнiх рухiв грошових коштiв. Наші  
процедури включали оцінку обгрунтованості прогнозних грошових потоків і припущень з урахуванням досвіду  
Компанії і галузі в цілому, а також особливостей конкретних страхових продуктів. 
 
  Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 
Основні відомості про страхову  компаніюПовне найменування Приватне акціонерне товариство ”СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ ”БУСІН” 
Код ЄДРПОУ 19492371 
Місцезнаходження 03110 м. Київ, вул. Преображенська,23 
Дата первинної державної реєстрації 17 лютого  1993  року 
Дати внесення змін до установчих документів 12.08.1993 р. 
16.12.1993 р. 
15.03.1995 р. 
25.06.1995 р. 
17.12.1996 р. 
31.10.1997 р 
04.02.1998 р. 
22.03.1999 р. 
24.01.2000 р. 
29.01.2002 р. 
12.07.2002 р. 
20.01.2004 р. 
15.02.2008 р. 
15.02.2011 р. 
19.03.2012 р. 
16.03.2015 р. 
06.06.2016 р. 
20.03.2017 р. 
Орган, який видав свідоцтво Солом'янська  районна у місті Києві державна адміністрація 
Види діяльності за КВЕД 65.12  – Інші види страхування, крім страхування  життя 
Реквізити ліцензій на здійснення страхової діяльності 1. Ліцензія №АВ 469663 від 10.06.2009 р. на право  
здійснювати страхову діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків 
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
2. Ліцензія №АВ 469664 від  10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:  
страхування повітряного транспорту; 
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
3. Ліцензія №АВ 469665 від  10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:  



страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
4. Ліцензія №АВ  469666 від  10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:  
страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
5. Ліцензія №АВ 469657 від 10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі обов’язкового  
страхування :особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. 
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
6. Ліцензія №АВ 469662 від 10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі добровільного  
страхування: цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність  
перевізника). 
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
7. Ліцензія №АВ 469658 від 10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі обов’язкового:  
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна в наслідок  
ядерного інциденту.  
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
 8. Ліцензія №АБ 469660 від  10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:  
страхування фінансових ризиків.  
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
9. Ліцензія №АБ 469661 від 10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:  
страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського, внутрішнього та  
інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу).  
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
10. Ліцензія №АВ 469659 від 10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі обов’язкового:  
страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні  
зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або майну внаслідок володіння, зберігання чи використання  
цієї зброї. 
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
11. Ліцензія №АВ 469669 від 10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:  
страхування вантажів та багажу.  
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
12. Ліцензія №АВ  469667 від  10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:  
страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного  
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту  
(включаючи відповідальність перевізника).  
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
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13. Ліцензія №АВ 469668 від 10.06.2009 р. на право здійснювати страхову діяльність у формі добровільного:  
страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
14. Ліцензія АВ 469656  від 10.06.2009р. на право здійснювати страхову діяльність у формі обов’язкового  
страхування :авіаційного страхування цивільної авіації. 
Термін дії – безстроковий з 10.06.2009 р., дата видачі  10.06.2009 р.  
Ліцензії видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
Фактичним основним видом діяльності ПрАТ ”Страхова компанія ”БУСІН” за перевірений період було обов'язкове  
та добровільне страхування засобів повітряного транспорту. 
Голова правління Овчинников Денис Олексійович Рішення Чергових(річних) загальних зборів акціонерів №01/16 
від  
14.03.2016 р., наказ №529-к від 14.03.2016 р. 
Головний бухгалтер Єфименко  Сергій Анатолійович (Наказ № 63-К від 01.03.2008 р.) 
Кількість працівників станом на 31.12.2018 року 21 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи СТ №107 від 07.07.2009, реєстраційний номер 11100794.  
Акціонери, частка яких у статутному капіталі складає не менше 5%: Акціонери Кількість акцій Сума, грн.
 Доля в  
статутному капіталі, % 
Непочатова Л.М. 121956 24570475,32 49,982% 
Овчинніков О.І. 121934 24566042,98 49,973% 
Разом: 243890 49 136518,30 99,955% 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка  
подається до Нацкомфінпослуг згідно «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого  
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39  в  
редакції Розпорядження Нацкомфінпослуг від 12 грудня 2017 року №4462,  але не містить фінансової звітності та  
нашого звіту аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким  
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та  
при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або  
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве  
викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї  
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було  
включити до звіту. Нами складено окремий  незалежний звіт з надання впевненості  щодо річних звітних даних  
страховика за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, датований  05 квітня 2019 року. 
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Відповідальність управлінського персоналу  та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  за фінансову  
звітність 
Управлінський персонал  ПрАТ  «СК»БУСІН»  несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової  
звітності  відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього контролю,  
яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить  
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал  несе відповідальність за оцінку здатності товариства  
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються  
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для  
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати  товариство чи  
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть  відповідальність за нагляд за процесом фінансового  
звітування  Товариства. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого  
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.  
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до  
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в  
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що  
приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та дотримуємось  
професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.  
Крім того, ми:Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи  
помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо Аудит 
проведено в обсязі, який передбачає отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому  
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем  
виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, впевненості, 
проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,  
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування якщо 
воно існує. 
заходами внутрішнього контролю;Аудитор не може отримати абсолютну впевненість у тому, що фінансова звітність не 
містить суттєвого  
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських викривлення 
внаслідок шахрайства або помилки. Причина полягає в тому, що існуючі властиві обмеження аудиту  
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
призводять до того, що більшість аудиторських доказів, на основі яких аудитор сформував висновки та на яких  
ґрунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, ніж остаточними.  
Обмеження аудиту є наслідком характеру фінансової звітності Товариства – окремі статті фінансової звітності  
пов’язані із суб’єктивними рішеннями або оцінками чи ступенем невизначеності, який не можна усунути  
застосуванням додаткових аудиторських процедур, та характеру аудиторських процедур - аудитор не впевнений у  
повноті отриманої інформації. 
 
Інформації щодо дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів 
 
Формування (зміна) статутного  капіталу Товариства 
 
Статутний капітал ПрАТ «СК  «БУСІН»  був сплачений виключно в грошовій формі та розміщений на банківських  
рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України. Розмір статутного капіталу  
Товариства що відображений у фінансовій звітності відповідає даним Статуту Товариства. Зміна статутного  
капіталу у 2018 році не відбувалася. 
 
Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та  
ризиковості операцій 
 
Товариство у ході здійснення господарської діяльності дотримувалося обов'язкових критеріїв і нормативів  
достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, які 
 встановлені Положеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових  
послуг: 
• № 396 від 23.02.2016р. «Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності,  
диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно- 
правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» 
• № 850 від 07.06.2018р. «Про затвердження Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та  



платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» 
• № 123 від 13.11.2003р. «Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з 
 обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду». 
Запровадження страховою компанією системи управління ризиками  
Страхова компанія затвердила стратегію управління ризиками. Протоколом Чергових(річних)загальних зборів  
акціонерів ПрАТ "СК"БУСІН"  №01/16 від 14.03.2016 року прийнято  рішення щодо порядку Попереднього надання  
згоди на вчинення значних правочинів, а саме: 
Надано згоду на вчинення Товариством значних правочинів (укладення договорів), умови яких передбачають  
страхування, протягом одного року з граничною сукупною вартістю таких правочинів (розміром страхової суми та  
(або) розміром страхових виплат), що не перевищу 15000000 (п’ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп. 
            Встановлено, що  такі правочини можуть вчинятись Головою  Правління  без будь-якого додаткового  
погодження Наглядовою радою.   2018 р.  © SMA 19492371 
Керівник Страхової компанії несе загальну відповідальність за нагляд за системою управління ризиками.  
Управлінський персонал Страхової компанії несе відповідальність за управління ключовими ризиками, розробку і  
впровадження процедур управління ризиками і контролю, а також за затвердження операцій на значні суми.  
У ході звичайної діяльності Страхова компанія перестраховує страхові ризики у резидентів і нерезидентів. Угоди  
про перестрахування не звільняють Страхову компанію від виконання її зобов’язань перед власниками її страхових  
полісів. Страхова компанія здійснює моніторинг фінансового стану перестраховиків і перевіряє концентрацію  
кредитного ризику та економічні характеристики перестраховиків, з тим, щоб мінімізувати можливі збитки в  
результаті неплатоспроможності перестраховиків.  
Концентрація ризику виникає тоді, коли кілька контрагентів займаються подібною діяльністю, або коли їх  
діяльність здійснюється в одному географічному регіоні, або коли контрагенти мають подібні економічні  
характеристики і внаслідок цього зміни в економічному, політичному чи іншому середовищі однаково впливають  
на спроможність цих контрагентів виконувати їх договірні зобов’язання. Концентрація ризику відображає відносну 
 чутливість результатів діяльності Страхової компанії до змін середовища, які впливають на певну галузь чи  
географічний регіон. З метою уникнення надмірного ризику концентрації, процедури Страхової компанії  
передбачають спеціальні принципи, спрямовані на підтримання диверсифікованого портфеля. 
При здійсненні управління ризиками Страхова компанія систематизує ризики за такою класифікацією: 1)  
Андеррайтинговий ризик 2) Ринковий ризик 3) Кредитний ризик 4) Ризик ліквідності. 
За інформацією Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» від 12 березня 2019 року, яке в Україні є найбільшим  
оператором ринку добровільного рейтингування та з червня 2010 року визнане НКЦПФР уповноваженим  
агентством (Свідоцтво №5 від 09.06.2010 р. про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових  
агентств)- було вирішено підтвердити рейтинг фінансової стійкості ПрАТ  «СК  «БУСІН» за національною шкалою  
на рівні uaAA. Рейтинг uaAA  характеризується дуже високим рівнем фінансової  стійкості при прийнятті цього  
рішення Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за 2018 рік. 
 



контролю;Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до законодавства 
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних  
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;Товариство проводило формування страхових резервів у 
відповідності Методики Державної комісія з регулювання  
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом  припущення про 
безперервністьринків фінансових послуг № 3104 від 17.12.2004р. «Про затвердження Методики формування страхових 
резервів за  
 діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, 
видами страхування, іншими, ніж страхування життя» (із змінами, внесеними Розпорядженням Національної  
чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від  04 лютого 2016 року № 295),  
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 
миПорядку № 123 від 13.11.2003р. «Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових  
 повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності 
або,резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» та Порядку КМ України № 671  
 якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на від 
23.07.2008р. «Про затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за  
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних  
компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.засобів» 
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також  ПрАТ  
«СК»»БУСІН»  здійснюючи види страхування, інші, ніж страхування життя, формує і веде облік такого  
те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти технічного 
резерву, як резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
достовірного відображення.Перевірка достатності сформованого страхового резерву станом на 31.12.2018р., проведена 
зовнішнім актуарієм , за 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час  
результатами якої підтверджено адекватність зобов’язань. 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього Сума 
страхових резервів Страхової компанії на кінець звітного періоду складає 
контролю, виявлені нами під час аудиту.  115 593  тис. грн., в тому числі: 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні
 резерв незароблених премій  –  109 512 тис. грн.; 
 вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 
 резерв збитків або резерв належних виплат – 961 тис. грн 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних 
 резерв катастроф – 5 120 тис.грн. 
заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми Структура 
інвестиційного портфелю 
визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є  
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті  аудитора окрім випадків, коли Станом на 
31.12.2018р. інвестиційний портфель Товариства представлено наступним чином: 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай Вид інвестиції
 Емітент Код ЄДРПОУ Кількість 
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні (штук)
 Балансова вартість (тис. грн.) Ознаки фіктивності, 
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.або інші 
причини знецінення 
Частка в статутному капіталі ТОВ «Золоті ворота» 32657195   - 
 Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актівАкції прості іменні ПАТ  "ЯКХЗ" 00191035
 52400 0 Підприємство знаходиться на непідконтрольній території 
Акції прсті іменні ПАТ  «Алчевськкокс» 00190816 95000 0 Підприємство знаходиться на 
непідконтрольній території 
Даний розділ звіту підготовлено з метою розкриття додаткової інформації, для підприємств що становлять Акції прсті 
іменні ПАТ «Енергомашспецсталь» 00210602 52000 5 - 
суспільний інтерес, передбаченою частиною четвертою статті 14 «Аудиторський звіт та інші офіційні документи» Акції 
прсті іменні ПрАТ  «ВЕТРОПАК Гостомельський склозавод» 00333888 10000 38 - 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017р. Та Акції прсті 
іменні ПрАТ «Запоріжабразив» 00222226 13700 8 - 
інформації щодо дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актів, у відповідності до Акції прсті 
іменні АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» 05785448 27600 49 - 
 
Наявність заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх  
повернення  
 
Предметом безпосередньої діяльності Товариства є лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність,  
пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 



Товариство в ході ведення господарської діяльності не здійснювало залучення фінансових активів від фізичних осіб 
 із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. 
 
Допустимості суміщення окремих господарських операцій, на провадження яких суб’єкт отримав ліцензію 
 
Товариство дотримувалося обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, здійснюючи  
лише послуги у сфері страхування у відповідності до отриманих ліцензій. 
 
Надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання  
фінансових послуг суб’єктом господарювання 
 
Товариство надавало фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону України  
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статей 11 і 18 Закону України «Про  
захист прав споживачів», статті 10561 Цивільного кодексу України, статей 4 і 16 Закону України «Про  
страхування» та з урахуванням положень внутрішніх правил надання фінансових послуг. 
 
Розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності 
 
Товариство в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надавало доступ до  
інформації щодо своєї діяльності. Також Товариство розміщувало інформацію, визначену у статтях 12 і 121 Закону  
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» на власному веб-сайті:  
https://www.busin.com.ua та забезпечувало її актуальність. 
 
Прийняття рішень у разі конфлікту інтересів 
 
Товариство у разі наявності конфлікту інтересів дотримувалося вимог статті 10 «Прийняття рішень при конфлікті  
інтересів» Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 
 
Відповідність приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів(споживачів) їх доступність для осіб з  
інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
 
Товариство здійснює обслуговування клієнтів у приміщенні за адресою м. Київ вул.Преображенська, буд.23, яке 
 2018 р. © SMA 19492371 
відповідає вимогам  щодо доступності для маломобільних груп населення ( Висновок надано Експертом з  
технічного обстеження Максим’юком І.Ю., сертифікат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  
житлово-комунального господарства України серії АЕ № 003759 від 03.07.2015 року) 
 
Внесення суб’єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного  
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та до державного реєстру  
фінансових установ відповідно до вимог, установлених законодавством 
 
У Товариства на даний час відсутні відокремлені підрозділи, інформацію про які необхідно вносити до Єдиного  
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного  
реєстру фінансових установ. 
 
Внутрішній контроль та внутрішній аудит 
 
В  Компанії існує Служба внутрішнього аудиту – внутрішній аудитор. Діяльність Служби внутрішнього аудиту  
здійснюється на підставі Положення про Службу внутрішнього аудиту, яке визначає статус, функціональні  
обов’язки та повноваження Служби внутрішнього аудиту. Положення про Службу внутрішнього аудиту ПрАТ «СК  
«БУСІН»  затверджується рішенням Загальних зборів Товариства. Служба внутрішнього аудиту в Компанії, в  
цілому, забезпечує  складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або  
помилки.  
 
Облікова та реєструюча система (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які передбачають  
ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг 
 
Товариство має в наявності комп'ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити ведення обліку та реєстрацію операцій  
з надання фінансових послуг та виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої  
законодавством, та засоби зв'язку (телефон, Інтернет, електронну пошту). 
 
Готівкові розрахунки 
 
В ході проведення готівкових розрахунків Товариство виконувало та дотримувалося вимог Положення  
Національного банку «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в  
Україні» № 148 від 29.12.2017р., та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у  



сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» № 265/95-ВР від 06.07.1995р. 
 
Зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних засобів безпеки  
 
Товариство забезпечувало зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби безпеки (зокрема  
сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону). 
 
Порядок формування статутного капіталу 
 
Остання зміна  розміру Статутного капіталу відбулась у березні 2017 року. Згідно Протоколу загальних зборів  
акціонерів №01/17  від 20 березня 2017 року було прийнято рішення про випуск акцій нової номінальної вартості з  
метою збільшення статутного капіталу на: 



методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за -  24 
006 081(двадцять чотири мільйони шість тисяч вісімдесят одна)грн. 73 коп. за рахунок спрямування частини  
якими здійснює Нацкомфінпослуг.чистого прибутку , отриманого за результатами діяльності у  2016 році.  
-  35 213(тридцять п’ять тисяч двісті тринадцять)грн.  95 коп. за рахунок спрямування частини чистого прибутку ,  
Додаткова інформація, для підприємств що становлять суспільний інтересотриманого за результатами діяльності у  
2015 році. 
 -  24 (двадцять чотири )грн. 32 коп. за рахунок спрямування частини чистого прибутку , отриманого за  
Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового 
аудитурезультатами діяльності у  2014 році.  
 Загальна сума збільшення статутного капіталу склала  47 121 494 (сорок сім мільйонів сто двадцять одна тисяча  
Аудиторський комітет ПрАТ « СК «БУСІН», рішення №1 від  11.02.2019 р.чотириста дев’яносто чотири) грн. 52 коп. за 
рахунок збільшення номінальної вартості акцій   до 300,00 (трьохсот)  
грн. 
Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання аудиторського завданняПопередня  
номінальна  вартість акцій становила  201,47  грн, нова  номінальна вартість – 300, 00 грн. 
 Згідно нової редакції Статуту, затвердженої Протоколом  загальних зборів акціонерів №01/17  від 20 березня 2017  
Договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки) № 11/02 від 11.02.2019 р. Тривалість виконання року, розмір 
статутного капіталу визначено в   73 200 000,00 грн(сімдесят три мільйони двісті тисяч гривень нуль  
аудиторського завдання один рік (за період з 01.01.2018р. По 31.12.2018р.) початок та закінчення надання послуг: з 
копійок).  
11.02.2019 р. по 05.04.2019 р.    Який   розподілений на 244 000  простих іменних акцій номінальної вартістю   300,00 
грн     кожна. 
Акції мають бездокументарну форму існування. 
Аудиторські оцінки ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, зокрема внаслідок 
Статутний  капітал сплачено повністю грошовими коштами. 
шахрайстваСклад акціонерів та розподіл часток у статутному капіталі залишився  незмінний. 
Курс євро станом на 31.12.2018 року становив 31.7141 грн. за один євро, тобто розмір статутного капіталу становив 
Аудитор виконав процедури оцінки ризиків з метою забезпечення основи для ідентифікації й оцінки ризиків  2 308,1 
тис. євро., що відповідає вимогам статті 30-ї Закону України «Про страхування» в частині  забезпечення   
суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності та тверджень для класів операцій, залишків рахунків і мінімального 
розміру статутного капіталу (1  млн.євро). 
розкриттів інформації. 
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння Товариства та 
Джерела походження складових частин власного капіталу 
його середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудитор виконав наступні процедури, з метою отримання  
інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення, зокрема внаслідок Станом на 
31.12.2018р. склад власного капіталу Товариства представлено наступним чином: 
шахрайства:• Зареєстрований (пайовий) капітал: 73200 тис. грн. – сума зареєстрованого статутного (складеного) 
капіталу; 
• Запити управлінському персоналу, особам відповідальним за внутрішній аудит та іншим працівникам, щодо власної 
 оцінки ризику шахрайства та встановлених заходів контролю для запобігання й виявлення шахрайства;• Резервний 
капітал: 13 400 тис. грн. – відрахування частини прибутку до резервного фонду; 
• Проведено обговорення, ознайомлення з протоколами засідань та здійснено запити тим, кого наділено найвищими •
 Нерозподілений прибуток : 16628 тис. грн. – залишок нерозподілених прибутків  поточного та минулих років; 
повноваженнями, для розуміння того, як вони здійснюють: ідентифікацію ризиків шахрайства та вживання дій у  
відповідь на них, та внутрішній контроль, який установлений для зменшення ризиків суттєвого викривлення.Методи 
оцінки справедливої вартості активів 
• Проведено аналітичні процедури які, виконані як процедури оцінки ризиків, включати як фінансову, так і  
нефінансову інформацію.Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є 
достатньо даних, щоб  
• Здійснено спостереження та інспектування операцій Товариства, документів (бізнес-плану та стратегії), записів та 
оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи  
інструкцій з внутрішнього контролю, проміжної фінансової звітності, протоколів засідань виконавчого 
органу.використання закритих вхідних даних. 
Товариство при оцінки вартості застосовує такі методи як: 
• ринковий підхід, який базується на використанні ціни та іншої доречної інформації, що генерується операціями  
ринку з ідентичними або зіставними (тобто подібними) активами, зобов'язаннями або групою активів та  
зобов'язань; 
• витратний підхід, який відображає суму, яка потрібна була б зараз, щоб замінити експлуатаційну потужність активу; 
• дохідний підхід, який перетворює майбутні суми (наприклад, грошові потоки або доходи та витрати) в одну поточну 
 (тобто дисконтовану) величину. 
З метою підвищення узгодженості та зіставності оцінок справедливої вартості та пов'язаного з ними розкриття  
інформації, Товариством передбачено ієрархію справедливої вартості, у якій передбачено три рівня вхідних даних  
для методів оцінки вартості, що використовуються для оцінки справедливої вартості: 
• вхідні дані 1-го рівня (найвищий пріоритет) - це ціни котирування (не скориговані) на активних ринках на  
ідентичні активи або зобов'язання, до яких Товариство має доступ на дату оцінки; 
• вхідні дані 2-го рівня (середній пріоритет) - це вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го рівня),  
відкриті для актива або зобов'язання, прямо або опосередковано. 



• вхідні дані 3-го рівня (найнижчий пріоритет) - це вхідні дані для актива чи зобов'язання, яких немає у відкритому  
доступі. 
 
Відповідність політики перестрахування 
 
Товариство приймало ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового страхування, на  
здійснення яких віно отримало ліцензію. 
При укладенні договорів перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами Товариство  
дотримувалося вимог Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика)  
нерезидента, затвердженого Постановою КМ України №124 від 04.02.2004 року. 
 
Здійснення обов’язкового страхування 
 
При здійснені обов'язкового страхування Товариство дотримувалося визначених законодавством порядків та  
правил його проведення, форми типового договору, розміру страхових сум та максимальних розмірів страхових  
тарифів або методик актуарних розрахунків. 
 
Здійснення страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
 
Здійснюючи обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності Товариство є членом Моторного  
(транспортного) страхового бюро України, та виконує свої обов'язки як його член. 
Товариство формує та веде облік резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань  
збитковості за цим видом страхування. 
Товариство дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, а також має перевищення фактичного
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 запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не  
менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених 
 показників. 
 
Здійснення страховиком обов’язкового  страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за  
ядерну шкоду 
 
Товариство має чинну ліцензію на обов`язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної  
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та є членом Ядерного  
страхового пулу України. 
Товариство формує з урахуванням вимог Закону України «Про страхування» такі технічні резерви з обов'язкового  
страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду: резерв незароблених премій, резерв збитків та резерв  
катастроф. 
Договори перестрахування із страховиками-нерезидентами за цим видом страхування Товариство укладає тільки за 
 умови членства цих страховиків-нерезидентів у відповідних іноземних ядерних страхових пулах. 
 
Інформація щодо можливості страхової компанії безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих   
12 місяців 
 
В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Страхової  
компанії протягом найближчих 12 місяців при умові настання форс-мажорних обставин.   
Інформація про пов’язаних осіб  
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або  
здійснювати  суттєвий вплив  на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Пов’язані сторони 
  Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників 
 та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського  
персоналу, а також компанії, стосовно яких  на Товариство є істотний вплив. 
Станом на 31.12.2018 року пов’язаними сторонами   Товариства є:  
Акціонер - Непочатова Лариса Михайлівна – 49,982%  простих іменних акцій 
Акціонер- Овчинніков Олексій Іванович – 49,973% простих іменних акцій 
Голова правління – Овчинников Денис Олексійович 
Морозова Ірина Львівна- виконавчий директор,заступник Голови правління 
Єфименко Сергій Анатолійович- головний бухгалтер. 
У звітному періоді провідному управлінському персоналу виплачувалися лише короткострокові виплати, в сумі 151 
 тис. грн.,яка складалась з 126 тис.грн. матеріальної допомоги Овчинникову Д.О. та 25 тис.грн. страхового  
відшкодування Морозовій І.Л 
  
 
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте  
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий  стан 
По заяві управлінського персоналу після дати балансу були відсутні події, що можуть мати суттєвий вплив на  



фінансовий стан Товариства. 
 
 Інші елементи 
 
Основні відомості про аудиторську фірму  та умови договору на проведення аудиту 
 
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ОЛЕСЯ» 
Код ЄДРПОУ 22930490 
Місцезнаходження  03040 м. Київ, вул.Васильківська, 13 ,кв.4 
Номер реєстрації  в реєстрі Аудиторської палати №4423 
Телефон, поштова та електронна адреса т/ф (044) 257-69-13, моб. 050-401-95-88, E-mail: auditolesya-kiev.com 
Керівник Агафонова Галина Володимирівна 
Дата початку проведення   аудиту 11 лютого 2019  р. 
Дата закінчення проведення аудиту 05  квітня   2019  р. 
Дата і номер Договору на проведення аудиторської перевірки № 11/02   від  11.02.2019  року 
Дата складання  аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) 05  квітня   2019  р.  
 
Ключовий партнер  з аудиту, аудитор ТОВ «АФ «ОЛЕСЯ» Сіренко Л.В. 
Сертифікат  аудитора  від 27.12.1994 року серії А №001799 



За результатами оцінки ризиків, було визначено, що ризик невиявлення складає: щодо класів операцій – середній  
рівень; щодо залишків по рахунках – середній рівень; щодо розкриття інформації – середній рівень, в цілому для  
фінансової звітності - середній рівень. Також аудитор не виявив будь якої інформації, яка свідчила б про можливі  
ризики шахрайства, або про можливі викривлення фінансової звітності чи факти привласнення активів в наслідок  
шахрайства. 
Аудитор на оцінені ризики суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності розробив та виконав загальні дії у  
відповідь, а саме: 
• зміну характеру аудиторських процедур з метою отримання більш переконливих аудиторських доказів; 
• збільшення обсягу аудиторських процедур; 
• проведення більше аудиторських процедур станом на кінець періоду, а не на проміжну дату; 
• отримання більше аудиторських доказів унаслідок проведення процедур по суті, з використанням процедури  
зовнішнього підтвердження як аудиторські процедури по суті. 
Основні ризики та застереження, щодо можливого суттєвого викривлення інформацій у фінансовій звітності  
ідентифіковані при формуванні та обліку страхових резервів та визнання очікуваних кредитних збитків. Це  
пов’язано із здійсненням складних та об’ємних математичних розрахунків із застосуванням ІТ- систем для  
страхових резервів та здійснення багатофакторного і комплексного аналізу для визначення зростання кредитного  
ризику за очікуваними кредитними збитками. 
Для врегулювання таких ризиків проведені (здійснені) наступні процедури (заходи):  
• Оцінено процес застосування інформаційних технологій пов’язаних з розрахунком страхових резервів; 
• Досліджено процес проведення та застосування експертних оцінок здійснених відповідними співробітниками  
Товариства, зовнішніми експертами та організаціями; 
• Здійснено аналіз процесу перевірки адекватності страхових зобов’язань проведених Товариством; 
• Оцінено повноту розкриття інформації включаючи кількісні та якісні показники пов’язані з формуванням  
страхових резервів згідно нашого розуміння бізнесу. 
• Оцінено перелік відомостей, що можуть виявитись доречними для оцінювання змін у кредитному ризику; 
• Досліджено процес та методику використання Товариством кредитних рейтингів рейтингових агентств; 
• Оцінено повноту розкриття інформації включаючи кількісні та якісні показники пов’язані з формуванням резервів  
під збитки згідно нашого розуміння бізнесу. 
 
Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для аудиторського комітету 
 
Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звітом аудиторському комітету  та  
розкриває результати виконання завдання з обов'язкового аудиту. 
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Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового партнера з аудиту  
та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту 
 
Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності не надавав безпосередньо або опосередковано Товариству, послуги,  
зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  
№ 2258-VIII від 21.12.2017р. 
Аудитор та суб'єкт аудиторської діяльності незалежні від Товариства, фінансова звітність якого підлягає перевірці,  
не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Товариства. 
 
Інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контрольованим 
 нею суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління  
або у фінансовій звітності 
 
Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності не надавав Товариству або контрольованим нею суб'єктам  
господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, інформація про які не розкрита у звіті про управління 
 або у фінансовій звітності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2018 р.  © SMA 19492371 



 24. Твердження щодо річної інформації 

Я, Голова правлыння товариства Овчинников Денис Олексійович, стверджую  про те, що, річна  
фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського  
обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову  
звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів,  
пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства , а також , що звіт керівництва  
включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської  
діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей. 
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 25. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що  
 виникала протягом періоду 
 
 Дата  Дата оприлюднення  Вид інформації 
 виникнення Повідомлення (Повідомлення 
  події  про інформацію) у  
 загальнодоступній  
 інформаційній базі даних  
 Національної комісії з цінних 
  паперів та фондового ринку  
 або через особу, яка  
 провадить діяльність з  
 оприлюднення регульованої  
 інформації від імені  
 учасників фондового ринку 

 1 2 3 
 30.03.2018 30.03.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
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26.Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості  
 автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі 

  Повна адреса файлу, за якою може бути  Ім’я файлу  Точний розмір Контрольна сума файлу для  
  здійснене вільне і пряме завантаження його (включаючи   файлу для  забезпечення можливості  
 №  копій засобами автоматизації (без  розширення в імені  забезпечення  автоматичного контролю  
 з/п необхідності попередньої реєстрації,  файлу, яке має  можливості  точності копіювання вмісту  
 введення кодів, інших додаткових дій на  відповідати його  автоматичного (ціле число в  
 забезпечення завантаження), в форматі  типу/формату)  контролю  шістнадцятковому  
 універсального покажчика  точності  вираженні, доповнене  
 місцезнаходження Universal Resource  копіювання  нулями зліва до восьми  
 Locator (URL-адреса) вмісту знаків, яке розраховується та  
 перевіряється відповідно до  
 алгоритму CRC32 IEEE  
 802.3, сумісному з форматом 
  ZIP) 

 1 2 3 4 5 
 1 http://www.busin.com.ua/wp- special- 89794 C0EEAC21 
 content/uploads/2018/04/special- info_2018.pdf 
 info_2018.pdf 

Примітки (опис документа): Особлива інформація емітента цінних паперів від 04.04.2018 р. 
 2 http://www.busin.com.ua/wp- proekti-rishen.pdf 151830 41AA7B30 
 content/uploads/2018/02/proekti- 
 rishen.pdf 

Примітки (опис документа): Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних  
зборів 
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