
Титульний аркуш 

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№  

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Овчинников Денис Олексiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БУСIН" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19492371 

4. Місцезнаходження: 03110, м.Київ, вул.Преображенська, буд.23 

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): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2021, затвердження рiчної iнформацiї за 

2020 рiк 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

  

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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 емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками 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 X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

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 про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окермi види дiяльностi не надається, тому що 

приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розкривати дану iнформацiю. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в Товариствi 

вiдсутня посада коропоративного секретаря та приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi 

розкривати дану iнформацiю. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не робить 

рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв. 

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 

не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

Iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що Товариство не має судових 

справ, розмiр позовних вимог яких 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства на початок 

звiтного перiоду. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не 

зобов'язанi розкривати дану iнформацiю. 



Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни 

таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було. 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя 

про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

похiднi цiннi папери. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 

облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв не надається, тому що страховi компанiї дану 

iнформацiю не розкривають. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв,  Iнформацiя про вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть приватними акцiонерними товариствами не розкривається. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що 

Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що Товариство не має такої 

iнформацiї. 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких 

договорiв. 

п.п.36-45 не розкриваються, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БУСIН" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "СК "БУСIН" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 17.02.1993 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 73200000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 21 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "СIТIБАНК", МФО 300584 

2) IBAN 

 UA403005840000026500200045211 

3) поточний рахунок 

 UA403005840000026500200045211 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "СIТIБАНК", МФО 300584 

5) IBAN 

 UA563005840000026505200045238 

6) поточний рахунок 

 UA563005840000026505200045238 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 №2708/13-8, 

17.04.2020 

Нацiональна 

Комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових 

послуг 

штрафна санкцiя у 

розмiрi 17 000 грн. 

Сплачено згідно ПД. 

№2795 від 28.04.2020 

р. 

Опис: 

- 

 

 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi АТ СК "БУСIН" не вiдбувалось. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 20 осіб, середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа, 

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

фонд оплати працi – 8908.9  тис. грн.  

Фонд оплати працi  вiдносно попереднього року збiльшився на 41.8 тис.грн. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента, в Товариствi вiдсутня. 

 

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

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

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

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

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

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

діяльності 

Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами, тобто не робило вкладiв, метою яких є отримання прибутку вiд спiльної дiяльностi. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо його реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Бухгалтерський облiк фiнансово - господарської дiяльностi Товариства в 2019 роцi  

здiйснювався з   дотриманням методологiчних засад Закону України вiд 16 липня 1999 року № 

996-XIV "Про  бухгалтерський  облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (iз змiнами i 

доповненнями), iнших дiючих  нормативних документiв, якi  регулюють ведення 

бухгалтерського облiку фiнансово-господарської  дiяльностi органiзацiй-резидентiв  України, 

формування фiнансових результатiв, складання фiнансової  звiтностi, а також  роз'ясненнями  

Мiнiстерства Фiнансiв України та iнших уповноважених органiв. Облiкова  полiтика  товариства 

обумовлена у наказi про облiкову    полiтику  НАКАЗ 544/1- к вiд 30.12.2016 р.   вiдповiдно до 

вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в  Українi" вiд   

16.07.99р. № 996-XIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та  

вiдповiдає концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, передбаченiй нацiональними 

стандартами бухгалтерського  облiку та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, iншими 



нормативно-правовими актами.  

Опис облiкової полiтики викладено в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом послуг, якi надає Товариство - є послуги авiацiйного страхування. Серед 

клiєнтiв Товариства є також i нерезиденти. Авiацiйне страхування є перспективною сферою 

дiяльностi. Основними клiєнтами є авiакомпанiї, аеропорти, суб'єкти наземного обслуговування 

в аеропортах. Основнi ризики Товариства пов'язанi з акумуляцiєю ризику. Для зменшення 

ступеню ризикiв в Товариствi розроблена система управлiння ризиками, проводиться регулярне 

стрес-тестування. Продаж послуг страхування здiйснюється через (пере-)страхових брокерiв або 

напряму. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

Офiсне примiщення по вул.Преображенська,23 (308,8м2)-власний кошт (8 833 795,32 грн.); 

Автомобiль Subaru Forester 4,0 - власний кошт  (974 956,89 грн.); 

Mercedes GLE 350 d - власний кошт ( 1 759 901,00 грн.). 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основними засобами Товариства є об'єкти нерухомостi, меблi, оргтехнiка, автомобiлi, якi 

знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства. Об'єктiв оренди та будь-яких значних 

правочинiв щодо основних засобiв немає; виробничi потужностi вiдсутнi. Екологiчнi питання, 

що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства вiдсутнi. Планiв капiтального 

будiвництва, розширення основних засобiв немає. 

 

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



економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства не впливають проблеми. Певний вплив може здiйснювати iмiдж 

країни на мiжнароднiй аренi. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства - самофiнансування, у разi необхiдностi - 

залучення коштiв акцiонерiв. Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб - 100 %. 

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - оптимiзацiя затрат. 

 

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

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

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду договорiв, Товариство немає. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя АТ СК "БУСIН": Лiдерство в страхуваннi великих та технiчних ризикiв 

корпоративних клiєнтiв; Постiйне пiдвищення якостi страхових послуг та рiвня професiйної 

пiдготовки нашого персоналу; Поглиблення процесу iнтеграцiї компанiї до мiжнародного 

страхового ринку; Реалiзацiя iнновацiйних технологiй у страхуваннi. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Товариство не проводить дослiдження та розробки. 

 

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

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

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

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Згiдно з реєстром власникiв iменних 

цiнних паперiв 

Наглядова рада  Склад Наглядової ради - 3 особи, 

Голова та члени Наглядової ради. 

Комiтети не створенi 

Голова Наглядової ради - Непочатова 

Л.М., члени Наглядової ради - 

Овчiннiков О.I.,Хачбабян Н.Г. 

Правлiння Склад Правлiння - 3 особи, Голова та 

члени Правлiння 

Голова Правлiння - Овчинников Д.О., 

заступник Голови правлiння 

(виконавчий директор) - Морозова I.Л., 

член Правлiння (головний бухгалтер) - 

Єфименко С.А.  

Ревiзор одноосiбний Непочатов Є.О. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової ради 

(акцiонер) 

Непочатова Лариса 

Михайлiвна 
1961 Вища 26 

ПрАТ "Страхова компанiя 

"БУСIН, 19492371, Голова 

Правлiння, Голова наглядової 

ради 

15.03.2019, 

3(три)роки 

Опис: 

 Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - 5 793 761,69 грн., винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 

26 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради Товариства. 

2 

Член Наглядової ради 

(акцiонер) 
Овчiннiков Олексiй Iванович 1949 Вища 28 

ПрАТ "Страхова компанiя 

"БУСIН, 19492371,  Голова 

Правлiння, член Наглядової 

ради 

15.03.2019, 

3(три) роки 

Опис: 

Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - 5 797 082,93 грн., винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 

28 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради Товариства. 

3 

Член Наглядової ради 

(акцiонер) 
Хачбабян Нiна Гургенiвна 1951 Вища 8 

ПрАТ СК "Бусiн", 19492371,  

член Наглядової ради 

15.03.2019, 

3(три) роки 

Опис: 

Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - 902,0 грн., винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає посад 

на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 8 

рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради Товариства. 

4 

Голова Правлiння 
Овчинников Денис 

Олексiйович 
1974 Вища 24 

АТ СК "БУСIН, 19492371, 

Заступник виконавчого 

директора, Голова правлiння 

15.03.2019, 

3(три) роки 

Опис: 

Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - 797 220,03 грн., винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 

24 роки. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова Правлiння Товариства. 

5 
Заступник Голови  

Правлiння- виконавчий 
Морозова Iрина Львiвна 1980 Вища 17 

АТ СК "БУСIН", 19492371, 

Заступник виконавчого 

15.03.2019, 

3(три) роки 



директор директора, заступник голови 

правлiння 

Опис: 

Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - 797 302,05 грн., винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 

17 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор Товариства. 

6 

Член Правлiння -

Головний бухгалтер 

Єфименко  Сергiй 

Анатолiйович 
1974 Вища 13 

ТОВ "Український 

Будiвельний Бiзнес", 

24100982,  Головний 

бухгалтер 

15.03.2019, 

3(три) роки 

Опис: 

Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - 801 538,03 грн., винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 

13 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Правлiння - головний бухгалтерТовариства. 

7 

Ревiзор 
Непочатов Євген 

Олександрович 
1959 Вища 11 

ПрАТ СК "Бусiн", 19492371, 

ревiзор 

15.03.2019, 

3(три) роки 

Опис: 

Розмiр виплаченої винагороди у звiтному перiодi - 902,0 грн., винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає посад 

на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 11 

рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ревiзор Товариства. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради 

(акцiонер) 

Непочатова Лариса Михайлiвна 121 956 49,982 121 956 0 

Член Наглядової ради 

(акцiонер) 

Овчiннiков Олексiй Iванович 121 934 49,973 121 934 0 

Член Наглядової ради 

(акцiонер) 

Хачбабян Нiна Гургенiвна 22 0,009 22 0 

Голова Правлiння Овчинников Денис Олексiйович 22 0,009 22 0 

Заступник Голови  

Правлiння- виконавчий 

директор 

Морозова Iрина Львiвна 0 0 0 0 

Член Правлiння -Головний 

бухгалтер 

Єфименко  Сергiй Анатолiйович 0 0 0 0 

Ревiзор Непочатов Євген Олександрович 22 0,009 22 0 

 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Овчiннiков Олексiй Iванович 49,973 

Непочатова Лариса Михайлiвна 49,982 

Усього 99,955 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

На наступнi роки пiдприємство планує:  збiльшити об'єм реалiзацiї на 10-15% ; зменшити 

операцiйнi витрати на 10%;  оптимiзувати i полiпшити ефективнiсть 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 авiацiйного страхування. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Бусiн" зареєстровано 17 лютого 1993 року 

Солом'янською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю за адресою  03110, м.Київ, 

вулиця Преображенська, будинок 23. Основний вид дiяльностi за КВЕД-2010: 65.12 Iншi види 

страхування, крiм страхування життя. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти - авiакомпанiї, 

аеропорти м. Києва, Київської областi, iнших регiонiв України та всього свiту. Основнi методи 

продажу - безготiвковий розрахунок. Цiни доступнi середньому споживачу та залежать вiд 

стабiльностi цiнової полiтики держави та доходiв населення. З моменту створення пiдприємство 

не змiнювало вид дiяльностi, не розширяло виробничi потужностi, значних змiн чисельностi 

персоналу не вiдбувалось. Процеси злиття та поглинання вiдсутнi. На наступнi роки 

пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових 

планiв, пов'язаних з розширенням дiяльностi, пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, 

розробкою нової маркетингової стратегiї та стратегiї цiноутворення.  Основною метою на 2021 

рiк менеджмент компанiї ставить пiдняття ефективностi всiх показникiв дiяльностi емiтента 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому 

числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 



використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало 

деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку 

активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Емiтентом розроблено та затверджено Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю).  

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi 

iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi  кошти,  

дебiторську  заборгованiсть,  кредиторську  заборгованiсть,  та  пiддаються наступним 

фiнансовим ризикам. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi 

грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. 

Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий 

ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на 

акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у 

зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. Iнший цiновий ризик - це 

ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового 

ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними 

для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi 

подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Основним методом 

оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризику 

Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та 

iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. Валютний ризик - це ризик того, що 

справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться 

внаслiдок змiн валютних курсiв. Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками 

Товариство контролює частку активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу 

активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. Визначення порогу 

чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних даних НБУ щодо 

динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована iсторична 

волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд володiння 

iноземною валютою за перiод. Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням 

фiнансовими iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство iнвестує кошти в 

банкiвськi депозити в iноземнiй валютi.  Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива 

вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок 

змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки 

можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть 

чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у 

високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво 

Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй 

валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг 

вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання 

вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з 

фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки 

впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу.  Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування 

поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською 



заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв 

вiд операцiйної дiяльностi. Емiтентом створена служба з внутрiшнього контролю. 

 

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

ризику грошових потоків 

Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та 

не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, 

зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не 

затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким 

керується емiтент, не наводиться. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 19.02.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання лiчильної комiсiї. 

2. Обрання голови та секретаря зборiв. 

3. Обрання (призначення) аудитора (аудиторської фiрми) для проведення 

аудиторської перевiрки (надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової 

звiтностi) Товариства за результатами 2019 року. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - 



порядок денний затверджено Наглядовою радою, пропозицiй не надходило. 

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова 

рада. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi: 

Голова лiчильної комiсiї - Рогачова Альфiя Каберiвна;  

Член лiчильної комiсiї - Конюшенко Максим Володимирович. 

З 2-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Для органiзацiї Загальних зборiв Товариства обрати: 

Головою зборiв - Непочатову Ларису Михайлiвну; 

Секретарем зборiв - Хачбабян Нiну Гургенiвну. 

З 3-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

1. Обрати (призначити) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Олеся" (iдентифiкацiйний код 22930490) для проведення аудиторської 

перевiрки (надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi) 

Товариства за результатами 2019 року. 

2. Доручити Наглядовiй радi визначити (затвердити) умови договору, який 

укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою), встановити розмiр оплати 

його (її) послуг, а також прийняти iншi рiшення, необхiднi для органiзацiї 

проведення аудиторської перевiрки (надання послуг з обов'язкового аудиту 

фiнансової звiтностi) Товариства за результатами 2019 року. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 19.03.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання лiчильної комiсiї. 

2. Обрання голови та секретаря зборiв. 

3. Звiт Наглядової ради за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Наглядової ради за 2019 рiк. 

4. Звiт Правлiння за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння за 2019 рiк. 

5. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду. 

6. Розгляд звiту та висновку Ревiзора за 2019 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту та висновку Ревiзора за 2019 рiк. 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 

8. Розподiл прибутку, отриманого Товариством у 2019 роцi. 

9. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями. Затвердження 

розмiру рiчних дивiдендiв. Визначення способу виплати дивiдендiв за простими 

акцiями. 

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - 

порядок денний затверджено Наглядовою радою, пропозицiй не надходило. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у складi: 

Голова лiчильної комiсiї - Рогачова Альфiя Каберiвна;  

Член лiчильної комiсiї - Конюшенко Максим Володимирович. 

З 2-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Для органiзацiї Загальних зборiв Товариства обрати: 

Головою зборiв - Непочатову Ларису Михайлiвну; 

Секретарем зборiв - Хачбабян Нiну Гургенiвну. 



З 3-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. 

З 4-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2019 рiк. 

З 5-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Прийняти до вiдома та затвердити висновки зовнiшнього аудитора за пiдсумком 

проведення аудиту за результатами 2019 року. 

З 6-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Затвердити звiт Ревiзора за 2019 рiк та висновок Ревiзора, складений за 

пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. 

З 7-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 

З 8-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Отриманий Товариством за пiдсумком дiяльностi у 2019 роцi чистий прибуток у 

розмiрi 17 003 000,00 грн. (сiмнадцять мiльйонiв три тисячi гривень нуль копiйок) 

розподiлити наступним чином: 

частину прибутку у розмiрi 10 004 000,00 грн. (десять мiльйонiв чотири тисячi 

гривень нуль копiйок) спрямувати для виплати дивiдендiв за простими iменними 

акцiями Товариства; 

частину прибутку у розмiрi 6 999 000,00 грн. (шiсть мiльйонiв дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять тисяч гривень нуль копiйок) залишити нерозподiленою. 

З 9-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Здiйснити виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями Товариства за 

пiдсумком дiяльностi у 2019 роцi у розмiрi 10 004 000,00 грн. (десять мiльйонiв 

чотири тисячi гривень нуль копiйок). Затвердити загальний розмiр рiчних 

дивiдендiв у сумi 10 004 000,00 грн. (десять мiльйонiв чотири тисячi гривень нуль 

копiйок). 

Затвердити розмiр дивiдендiв на одну просту iменну акцiю Товариства у розмiрi 

41,00 грн. (сорок одна гривня нуль копiйок).  

Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам. 

З 10-го питання порядку денного прийнято рiшення: 

Надати попередню згоду на вчинення Товариством наступних значних 

правочинiв (далi - "Значнi правочини"): 

договори страхування, за якими Товариство виступатиме страховиком, гранична 

сукупна вартiсть (страхова сума) яких складає 999 мiльярдiв гривень 00 копiйок; 

договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме перестраховиком, 

гранична сукупна вартiсть (страхова сума) яких складає 999 мiльярдiв гривень 00 

копiйок; 

договори перестрахування, за якими Товариство виступатиме 

перестрахувальником, гранична сукупна вартiсть (страхова сума) яких складає 

999 мiльярдiв гривень 00 копiйок. 

Встановити, що: 

значнi правочини можуть вчинятися Товариством за усiма видами страхування, 

якi можуть здiйснюватися Товариством, протягом одного року з дня прийняття 

цього рiшення; 

передбачена цим рiшенням попередня згода поширюється також на Значнi 

правочини, вартiсть яких виражена в iноземнiй валютi; при цьому для визначення 

вартостi правочину у нацiональнiй валютi з метою дотримання наведеного у 

цьому рiшеннi обмеження слiд застосовувати офiцiйний курс валют, 

встановлений Нацiональним банком України; 

передбачена цим рiшенням попередня згода поширюється також на усi додатковi 

угоди (договори/угоди про внесення змiн) до укладених Товариством правочинiв, 

якими передбачається збiльшення вартостi правочину (страхової суми); при 

цьому для цiлей дотримання наведеного у цьому рiшеннi обмеження суму 

збiльшення вартостi правочину (страхової суми) за додатковою угодою слiд 



вважати вартiстю Значного правочину; 

передбачена цим рiшенням попередня згода поширюється також на будь-якi 

договори (угоди), якими передбачається вiдступлення Товариством права вимоги 

за укладеними Товариством договорами; при цьому для цiлей дотримання 

наведеного у цьому рiшеннi обмеження вартiсть (суму) вiдступленої вимоги слiд 

вважати вартiстю Значного правочину; 

Голова Правлiння та/або особа, що тимчасово виконує його повноваження, та/або 

особа, уповноважена Правлiнням, може здiйснювати вiд iменi Товариства Значнi 

правочини без будь-яких додаткових рiшень Загальних зборiв або Наглядової 

ради, а також визначати усi умови Значних правочинiв на власний розсуд за 

умови дотримання обмежень, наведених у цьому рiшеннi. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 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  X 



(ревізора) 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 

Обрання (призначення) аудитора (аудиторської фiрми) для 

проведення аудиторської перевiрки (надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi) Товариства за 

результатами 2019 року. 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

У звiтному роцi  рiчнi (черговi) загальнi збори 

були скликанi та проведенi. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi загальнi збори у звiтному роцi 

були скликанi та проведенi. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Непочатова Л.М.  X Як член Наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, 

розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй 

посадi за подiбних обставин; 

керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 



зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 

Товариства; 

- особисто брати участь у чергових та 

позачергових Загальних зборах акцiонерiв, 

засiданнях Наглядової ради та в роботi 

комiтетiв Наглядової ради. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у 

Загальних зборах та засiданнях Наглядової 

ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених у Товариствi 

правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

- дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

функцiй члена Наглядової ради, особам, якi 

не мають доступу до такої iнформацiї, а 

також використовувати її у своїх iнтересах 

або в iнтересах третiх осiб; 

- повiдомити протягом 5 (п'яти) днiв у 

письмовiй формi Наглядову раду та 

Правлiння Товариства про втрату статусу 

акцiонера Товариства; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести 

до втрати незалежним членом Наглядової 

ради своєї незалежностi. У разi втрати 

незалежностi член Наглядової ради 

зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днiв 

повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Товариства; 

- своєчасно надавати Загальним зборам 

акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства. 

Овчiннiков О.I.  X Як член Наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, 

розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй 

посадi за подiбних обставин; 

керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 



зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 

Товариства; 

- особисто брати участь у чергових та 

позачергових Загальних зборах акцiонерiв, 

засiданнях Наглядової ради та в роботi 

комiтетiв Наглядової ради. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у 

Загальних зборах та засiданнях Наглядової 

ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених у Товариствi 

правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

- дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

функцiй члена Наглядової ради, особам, якi 

не мають доступу до такої iнформацiї, а 

також використовувати її у своїх iнтересах 

або в iнтересах третiх осiб; 

- повiдомити протягом 5 (п'яти) днiв у 

письмовiй формi Наглядову раду та 

Правлiння Товариства про втрату статусу 

акцiонера Товариства; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести 

до втрати незалежним членом Наглядової 

ради своєї незалежностi. У разi втрати 

незалежностi член Наглядової ради 

зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днiв 

повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Товариства; 

- своєчасно надавати Загальним зборам 

акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства. 

Хачбабян Н.Г.  X Як член Наглядової ради зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, 

розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй 

посадi за подiбних обставин; 

керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 



зборами акцiонерiв та Наглядовою радою 

Товариства; 

- особисто брати участь у чергових та 

позачергових Загальних зборах акцiонерiв, 

засiданнях Наглядової ради та в роботi 

комiтетiв Наглядової ради. Завчасно 

повiдомляти про неможливiсть участi у 

Загальних зборах та засiданнях Наглядової 

ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 

дотримуватися встановлених у Товариствi 

правил та процедур щодо укладання 

правочинiв, у вчиненнi яких є 

заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

- дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

функцiй члена Наглядової ради, особам, якi 

не мають доступу до такої iнформацiї, а 

також використовувати її у своїх iнтересах 

або в iнтересах третiх осiб; 

- повiдомити протягом 5 (п'яти) днiв у 

письмовiй формi Наглядову раду та 

Правлiння Товариства про втрату статусу 

акцiонера Товариства; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести 

до втрати незалежним членом Наглядової 

ради своєї незалежностi. У разi втрати 

незалежностi член Наглядової ради 

зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днiв 

повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Товариства; 

- своєчасно надавати Загальним зборам 

акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий 

стан Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю 

голосiв членiв Наглядової ради (бiльше 50 вiдсоткiв голосiв), якi 

беруть участь у її засiданнi у формi спiльної присутностi. 

У разi прийняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди 

на укладення Товариством правочину, щодо якого є 

заiнтересованiсть, члени Наглядової ради, якi є заiнтересованими 

особами, не мають права голосу. 

Пiд час голосування (незалежно вiд форми проведення засiдання) 

голова та кожен iз членiв Наглядової ради мають один голос. У 

разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос голови Наглядової 

ради є вирiшальним. 

Рiшення Наглядової ради на засiданнi у формi спiльної 



діяльності товариства присутностi приймається, як правило, способом вiдкритого 

голосування. На вимогу будь-кого з членiв Наглядової ради може 

бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенiв 

для голосування. 

У разi проведення засiдання Наглядової ради у формi заочного 

голосування, члени Наглядової ради зобов'язанi протягом 

установленого строку особисто надати заповненi бюлетенi для 

голосування безпосередньо до Товариства або надiслати 

рекомендованим листом на адресу Товариства на iм'я голови 

Наглядової ради. 

Рiшення Наглядової ради у разi проведення засiдання Наглядової 

ради у формi заочного голосування приймаються простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради (бiльше 50 вiдсоткiв 

голосiв) вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. 

У звiтному перiодi було проведено 5 засiдань Наглядової ради, на 

яких прийнятi рiшення про скликання та проведення рiчних та 

позачергових загальних зборiв; про оцiнку конкурсних 

пропозицiй, наданих у процесi проведення конкурсу з вiдбору 

суб'єкта аудиторської дiяльностi; формування рекомендацiй 

загальним зборам акцiонерiв щодо призначення суб'єкта 

аудиторської дiяльностi для надання Товариству послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi; про затвердження 

звiту про висновки процедури вiдбору суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi; про визначення умов договору, що укладатиметься з 

аудиторською фiрмою для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами дiяльностi у 2019 роцi, встановлення розмiру 

оплати послуг аудиторської фiрми; про встановлення дати 

складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв за простими iменними акцiями за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi, а 

також порядку та строку їх виплати; встановлення порядку 

повiдомлення осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про 

дату, розмiр, порядок та строк їх виплати. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) комiтети не створенi  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

- 



щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Iнформацiя про дiяльнiсть Наглядової ради, оцiнки роботи 

Наглядової ради, визначення, як дiяльнiсть Наглядової ради 

зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства 

вiдноситься до iнформацiї про дiяльнiсть наглядової ради i не 

обов'язкова для розкриття приватними акцiонерними 

товариствами. 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

До складу Наглядової ради не повиннi висуватися та обиратися 

особи, якi є учасниками або членами органiв управлiння 

юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства. 

X  

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 



Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння - 

Овчинников Д.О. 

Голова Правлiння виконує функцiї голови колегiального 

виконавчого органу Товариства та керує його роботою. Голова 

Правлiння має право: 

- скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний 

та головувати на них; 

- розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 

- без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти 

вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом Товариства; 

- приймати рiшення про укладення тих правочинiв, рiшення про 

укладання яких не вiднесено до компетенцiї iнших органiв 

Товариства; 

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, 

визначених Статутом Товариства, цим Положенням, рiшеннями 

Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння; 

- вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 

- видавати довiреностi, пiдписувати договори та iншi документи 

вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких 

прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його 

компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства та 

чинного законодавства; 

- наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них 

заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного 

законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

- в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 

- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення 

нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством 

та внутрiшнiми документами Товариства. 

Як член Правлiння зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 

та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за 

подiбних обставин; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми 

документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та 

Наглядовою радою; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних 

зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 

- брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур 

щодо укладання правочинiв; 



- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до 

засiдання Правлiння; 

- завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати 

та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати 

дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства 

вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 

- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї 

Товариства (далi - "Ревiзiйна комiсiя"), Правлiнню, внутрiшнiм та 

зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Заступник Голови 

Правлiння -Виконавчий 

директор - Морозова I.Л. 

Заступник Голови Правлiння - Виконавчий директор надає 

допомогу Головi Правлiння в органiзацiї роботи Правлiння та 

виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. Пiд час вiдсутностi 

Голови Правлiння всi його повноваження, включаючи 

пiдписання фiнансових та звiтних документiв без довiреностi, на 

пiдставi Статуту виконує Заступник Голови Правлiння - 

Виконавчий директор Товариства. 

Як член Правлiння зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 

та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за 

подiбних обставин; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми 

документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та 

Наглядовою радою; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних 

зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 

- брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур 

щодо укладання правочинiв; 

- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 



- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до 

засiдання Правлiння; 

- завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати 

та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати 

дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства 

вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 

- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї 

Товариства (далi - "Ревiзiйна комiсiя"), Правлiнню, внутрiшнiм та 

зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Член Правлiння -Головний 

бухгалтер - Єфименко 

С.А. 

Як член Правлiння зобов'язаний: 

- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 

та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за 

подiбних обставин; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, 

Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми 

документами Товариства; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та 

Наглядовою радою; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних 

зборах, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини; 

- брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур 

щодо укладання правочинiв; 

- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до 

засiдання Правлiння; 

- завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, 

знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати 

та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати 

дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства 

вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 

- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї 

Товариства (далi - "Ревiзiйна комiсiя"), Правлiнню, внутрiшнiм та 

зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Як головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського 



облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за 

ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових 

ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства.Формує вiдповiдно 

до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику 

виходячи зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, 

необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.Забезпечує 

складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i 

витрати коштiв, про використання бюджету, iншої 

бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у 

встановленому порядку у вiдповiднi органи. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засiдання Правлiння вважається правомочним, якщо в ньому 

беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi членiв 

Правлiння. 

Пiд час голосування голова та кожен з членiв Правлiння мають 

один голос. Член Правлiння не має права передавати свiй голос 

iншим особам. 

Рiшення Правлiння вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало бiльше половини членiв Правлiння, присутнiх на 

засiданнi. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови 

Правлiння є вирiшальним. 

У звiтному перiодi засiданння Правлiння не проводились. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу, в якiй також 

вiдображається оцiнка його роботи, про результати роботи 

виконавчого органу, визначення, як дiяльнiсть виконовчого 

органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi 

Товариства приватними акцiонерними товариствами не 

обов'язкова для розкриття. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Емiтентом розроблено та затверджено Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю).  

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi 

iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi  кошти,  

дебiторську  заборгованiсть,  кредиторську  заборгованiсть,  та  пiддаються наступним 

фiнансовим ризикам. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi 

грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. 

Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий 

ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на 

акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у 

зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. Iнший цiновий ризик - це 

ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового 

ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними 

для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi 



подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Основним методом 

оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризику 

Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та 

iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. Валютний ризик - це ризик того, що 

справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться 

внаслiдок змiн валютних курсiв. Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками 

Товариство контролює частку активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу 

активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. Визначення порогу 

чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних даних НБУ щодо 

динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована iсторична 

волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд володiння 

iноземною валютою за перiод. Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням 

фiнансовими iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство iнвестує кошти в 

банкiвськi депозити в iноземнiй валютi.  Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива 

вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок 

змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки 

можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть 

чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у 

високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво 

Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй 

валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг 

вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання 

вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з 

фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки 

впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу.  Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування 

поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською 

заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв 

вiд операцiйної дiяльностi. Емiтентом створена служба з внутрiшнього контролю.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес- ні так ні ні 



планів) 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю). 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 



базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

запит 

акціоне

ра 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  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 

Інше (зазначити)  

 



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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Овчiннiков Олексiй Iванович  49,973 

2 Непочатова Лариса Михайлiвна  49,982 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

244 000 0 Обмеження вiдсутнi.  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа Акцiонерiв (їх представникiв) у 

кiлькостi 3 (три) члени строком на 3 (три) роки. Обрання членiв Наглядової ради Товариства 

здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Загальнi збори акцiонерiв приймають 

рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Голова Наглядової ради 

обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 



Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково: 

у разi одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради; 

у разi втрати членом Наглядової ради статусу акцiонера Товариства; 

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

виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради; 

прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про вiдкликання члена Наглядової ради за 

невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв; 

обрання Загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради на пiдставi п. 4.6  

Положенн про Наглядову раду; 

в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

Правлiння у складi Голови та членiв Правлiння обирається (призначається) Загальними зборами. 

Повноваження Голови та членiв Правлiння припиняються за рiшення Загальних зборiв. 

Рiшення Загальних зборiв про обрання Голови та членiв Правлiння приймається простою 

бiльшiстю голосiв акцiонерiв (бiльше 50 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв), якi беруть участь у 

Загальних зборах. Голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування.  

Ревiзор обирається Загальними зборами з числа Акцiонерiв. Строк повноважень Ревiзора 

становить 3 (три) роки. Повноваження Ревiзора припиняються за рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Члени Наглядової ради мають право: 

- брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; 

- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 

копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 

надаються членам - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 

- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 

- отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена 

Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

Члени Правлiння мають право: 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 

в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання 

поточної дiяльностi Товариства; 

вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнi Правлiння; 

iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; 

надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; 

вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої 

встановлюється Наглядовою радою. 

Ревiзор має право: 

1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для 

належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 (п'яти) днiв з дати подання 

письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;  

2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;  

3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх 

фактичну наявнiсть;  



4) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання 

Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим 

iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 

Ревiзор має право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого голосу;  

5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 

недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;  

6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для 

участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.  

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

На нашу думку, iнформацiя розкриття якої передбачено пунктами 5 - 9 частини третьої статтi 

40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 

23.02.2006 р., та зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, 

вiдображена достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог зазначеного Закону. 

 

Також ми перевiрили iнформацiю розкриття якої передбачено пунктами 1 - 4 частини третьої 

статтi 40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV 

вiд 23.02.2006 р., та зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, та не 

виявили фактiв її суттєвого викривлення. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

ЗВІТ  

про корпоративне управління страховика  

 

     1. Вкажіть мету провадження діяльності страховика. 

Метою провадження діяльності АТ СК «БУСІН» є господарська діяльність у сфері 

страхування з метою захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання 

певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та 

юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). 

     2. Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного 

управління (з посиланням на джерело  розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 

відхилення протягом року. 

Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, 

відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи 

кодекс корпоративного управління в товаристві не приймався (не затверджувався). 

     3. Вкажіть  інформацію  про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють 

контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для  фізичних  осіб - прізвища, імена  та  по батькові), їх відповідність  

встановленим  законодавством  вимогам  та  зміну їх складу за рік. 

 

Прізвища, імена та по батькові Частка у статутному фонді,  % 

Непочатова Лариса Михайлівна 49,98% 

Овчінніков Олексій Іванович 49,97% 

 



Власники істотної участі повністю відповідають встановленим законодавством вимогам та 

протягом 2020 року їх склад не змінювався. 

 

     4. Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому 

числі утворені нею комітети.  

До складу наглядової ради входять: 

Голова наглядової ради  Непочатова Л.М. 

Члени  наглядової ради  Овчінніков О.І 

                                          Хачбабян Н.Г. 

Змін за рік не відбувалось. 

Комітети Наглядової Ради не створювались. 

 

     5. Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік. 

До складу виконавчого органу входять: 

Голова правління Овчинников Д.О. 

Виконавчий директор – Заступник Голови правління Морозова І.Л. 

Головний бухгалтер Єфименко С.А.   

 

6. Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика 

внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових 

послуг, або інформацію про відсутність таких фактів. 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу АТ СК «БУСІН» 

внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам 

фінансових послуг відсутні. 

 

     7. Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної 

влади  до  страховика,  в  тому  числі  до членів   її   наглядової  ради  та  виконавчого  органу,  

або  про відсутність таких заходів впливу. 

 У 2020 році Національною Комісією що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг  до Товариства було застосовано заходи впливу у вигляді Постанови про 

застосування штрафної санкції у розмірі 17 000 грн за не заповнення (код рядка 1520) 

«Величина страхових резерів, сформованих в іноземній валюті» у таблиці 6.3.2.1 «Величина 

сформованих страхових резервів на кінець зітного періоду» розділу 6 «Умови забезпечення 

платоспроможності страховика». 

 

     8. Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу 

страховика. 

Винагорода членів наглядової ради складається з виплачених дивідендів та заробітної 

плати. 

Сукупній розмір у 2020 році склав  11 595 354.62 грн. 

Винагорода виконавчого органу складається із заробітної плати. 

Сукупній розмір у 2020 році склав  2 395 158.11 грн. 

 

     9. Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика 

протягом року. 

Протягом року на діяльність компанії впливали такі ризики як: зміна курсу національної 

валюти, затримка валютних платежів банками, зменшення активності на авіаційному ринку 

всередині країни та за кордоном,проведення антитерористичної операції на сході країни, та 

заборони польотів. 

 



     10. Вкажіть інформацію про  наявність  у  страховика  системи управління ризиками та її 

ключові характеристики. 

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про страхування» 

сформована система страхових резервів. 

 

     11. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені  в  примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності  відповідно  до  положень  (стандартів)  бухгалтерського 

обліку.  

Внутрішній аудит протягом року в компанії виконувався призначеним працівником 

компанії, який по закінченню року, надав звіт наглядовій раді компанії згідно з прийнятими 

положеннями про внутрішній аудит.  

 

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

статуті страховика розмір, або про їх відсутність.  

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує  встановлений у статуті 

АТ СК «БУСІН» розмір відсутні. 

 

     13. Вкажіть інформацію про результати оцінки активів у разі їх  купівлі-продажу протягом 

року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір. 

Факти купівлі-продажу протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті АТ СК «БУСІН» розмір відсутні. 

 

     14. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової  групи  чи  іншого об'єднання,   проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або інформацію про їх відсутність. 

Операцій з пов'язаними особами компанія не проводила. 

 

     15. Вкажіть інформацію про використані рекомендації  органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Протягом року рекомендації (вимоги) органів,  які здійснюють державне  регулювання 

ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку відсутні. 

 

     16. Вкажіть інформацію про  зовнішнього  аудитора  наглядової ради  страховика,  

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

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).  

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма „ОЛЕСЯ”.  

Код ЄДРПОУ 22930490.  

Місцезнаходження: 03040 м. Київ,вул. Васильківська, буд.13 к.4 

 

     17. Вкажіть  інформацію  про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

     загальний стаж аудиторської діяльності; 

     кількість років,  протягом  яких  надає  аудиторські  послуги такому страховику; 

     перелік інших  аудиторських  послуг,  що  надавалися   такому страховику протягом року; 

     випадки виникнення  конфлікту  інтересів   та/або   суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

     ротацію аудиторів у  фінансовій  установі  протягом  останніх п'яти років; 

     стягнення, застосовані  до  аудитора   Аудиторською   палатою України  протягом  року,  та 

факти подання недостовірної звітності страховика,  що  підтверджена  аудиторським  

висновком,   виявлені органами,  які  здійснюють  державне регулювання ринків фінансових 

послуг.  



Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма „ОЛЕСЯ”.  

загальний стаж аудиторської діяльності: з 2011 року. 

− кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі: 2 рік. 

− перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року: 

інші послуги не надавались. 

− випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора: відсутні. 

− ротацію аудиторів  у  фінансовій установі протягом останніх п'яти років: відбувалась.   

− стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,  та 

факти подання  недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які  здійснюють  державне  регулювання  ринків фінансових 

послуг: відсутні. 

 

     18. Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів  

фінансових послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг:              

згідно чинного законодавства. 

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги: 

Голова Правління - Овчинников Д.О. 

стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 

кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

протягом року скарги відсутні. 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх 

розгляду. 

позови до суду відсутні. 

 

     19. Вкажіть   інформацію   про   корпоративне   управління  у страховику, подання якої 

передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або 

прийнятими згідно з такими законами  нормативно-правовими  актами  органів,  які   

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.  

Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у 

фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових 

послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Непочатова Лариса Михайлiвна 121 956 49,982 121 956 0 

Овчiннiков Олексiй Iванович 121 934 49,973 121 934 0 

Усього 243 890 99,955 243 890 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiїї простi iменнi 244 000 300,00 Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - 

Акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи  право:  

1) брати участь в управлiннi Товариством (через участь 

та голосування на Загальних зборах особисто або через 

своїх представникiв);  

2) одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть 

Товариства. Порядок одержання iнформацiї 

визначається Наглядовою радою. 

3) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних 

йому акцiй.  

4) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та 

одержувати його частину (дивiденди);  

5) на переважне придбання додатково випущених 

Товариством акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi 

Акцiонера у Статутному капiталi на дату прийняття 

рiшення про випуск акцiй;  

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або 

частини належних йому акцiй у випадках та порядку, 

передбачених чинним законодавством України та 

внутрiшнiми документами Товариства;  

7) одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину 

майна або його  вартостi, пропорцiйну частцi 

Акцiонера у Статутному капiталi;  

8) реалiзовувати iншi права, встановленi  Статутом та 

законом. 

Одна проста акцiя Товариства надає Акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на Загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування.  

Акцiонери зобов'язанi:  

1) дотримуватися  Статуту та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства.  

2) виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших 

органiв Товариства;  

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

вiдсутнi 



4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, 

передбаченими Статутом; 

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  

6) нести iншi обов'язки, встановленi  Статутом та 

законом.  

Акцiонери у порядку, передбаченому законодавством, 

можуть укладати мiж собою договiр, предметом якого 

є реалiзацiя Акцiонерами прав на акцiї та/або прав за 

акцiями, передбачених законодавством,  Статутом та 

iншими внутрiшнiми документами Товариства. 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.06.2017 64/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000106652 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

300 244 000 73 200 000 100 

Опис 
Протягом звiтного року торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного року фактiв  

включення/виключення акцiй до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного року додаткової емiсiї не було. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Непочатова Лариса Михайлiвна 121 956 49,982 121 956 0 

Овчiннiков Олексiй Iванович 121 934 49,973 121 934 0 

Хачбабян Нiна Гургенiвна 22 0,009 22 0 

Непочатов Євген Олександрович 22 0,009 22 0 

Усього 243 934 99,973 243 934 0 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

20.06.2017 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000106652 Загальнi збори 

акцiонерiв 

Статутом Товариства передбачене  

переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй, що продаються 

iншими акцiонерами. 

до внесення змiн до 

статуту щодо вiдмови 

вiд переважного 

права 

 



 

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

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

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

20.06.2017 64/1/2017 UA4000106652 244 000 73 200 000 244 000 0 0 

Опис: 

Обмеження вiдсутнi. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 15 982 000 0 10 004 000 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

65,5 0 41 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 10 004 000 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

14.04.2021  19.03.2020  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

14.04.2021  03.04.2020  

Спосіб виплати дивідендів Безпосереднь

о акцiонерам 

 Безпосереднь

о акцiонерам 

 

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 

  07.04.2020, 

1 870 748 

20.05.2020, 

1 870 748 

26.06.2020, 

1 870 748 

16.07.2020, 

1 870 748 

18.09.2020, 

1 870 748 

 

Опис Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про 

виплату дивiдендiв - 19.03.2020 р. 

Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про 

встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв - 19.03.2020 р. 

Порядок та строк їх виплати - рiшення про порядок та строк виплати дивiдендiв 

приймала Наглядова рада Товариства. Товариство у строк, що не перевищує 

шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату 

дивiдендiв (19 березня 2020 року), здiйснює виплату акцiонерам Товариства 

дивiдендiв за простими iменними акцiями за результатами фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi шляхом їх переказу на грошовi 

рахунки акцiонерiв (банкiвськi рахунки, iнформацiя про якi зазначена в перелiку 

осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв) та/або шляхом поштових 

переказiв на адреси акцiонерiв, зазначенi в перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв (у разi якщо перелiк осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, не мiстить iнформацiї про банкiвський рахунок). 



На дату розкриття рiчної iнформацiї дивiденди виплаченi не в повному обсязi, 

сума невиплачених дивiдендiв складає 14 943 170 грн., причини невиплати - 

вiдсутнiсть грошових коштiв в повному об'ємi. 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 12 229 12 531 0 0 12 229 12 531 

  будівлі та споруди 8 760 9 800 0 0 8 760 9 800 

  машини та обладнання 237 415 0 0 237 415 

  транспортні засоби 3 137 2 085 0 0 3 137 2 085 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 95 231 0 0 95 231 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 12 229 12 531 0 0 12 229 12 531 

Опис 

Строки та умови користування основними засобами (за основними 

групами): 

Будiвля -20 рокiв, транспортнi засоби -5 рокiв, машини та обладнання - 

4 роки. 

Станом на 31.12.2019 р. 

первiсна вартiсть основних засобiв - 15 257 тис. грн., 

сума нарахованого зносу - 3028 тис. грн.,  

ступiнь їх зносу - 19,85%, 

ступiнь їх використання - 100%.  

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням 

офiсного примiщення та транспортних засобiв. 

Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 



за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 9 875 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 218 698 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 228 573 X X 

Опис Кредити банкiв вiдсутнi, зобов'язань за цiннiми паперами 

немає. 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370717 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс - 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Дiє без довiреностi на пiдставi Правил 

Центрального депозитарiю України, 

затверджених рiшенням Наглядової 

ради Публiчного акцiонерного 

товариства "Нацiональний депозитарiй 

України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) 

та зареєстрованих Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). 

Послуги Центрального депозитарiю 

надаються на пiдставi Договору про 

обслуговування емiсiї/випускiв  N  ОВ-

3249  вiд  23.01.2014. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 



Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. 

Антоновича, 51 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Дiяльнiсть з надання iнформацiйних 

послуг на фондовому ринку 

Опис Державна установа"Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" працює без лiцензiї, 

внесена до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку 

(реєстрацiйний номер:№ 

DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата 

включення до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку: 

18.02.2019 р.). Надає iнформацiйнi 

послуг на фондовому ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Державний експортно-iмпортний банк 

України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00032112 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. 

Антоновича, 121 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №286514 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 247-80-79 

Факс (044) 247-80-82 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Послуги депозитарної установи 

надаються на пiдставi Договору про 

обслуговування рахунку у цiнних 

паперах  N12-Д  вiд  25.06.2014 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "ОЛЕСЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22930490 

Місцезнаходження 03040, Україна, м. Київ, вул. 

Василькiвська, б.13,кв.4 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4423 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторька палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.02.2011 

Міжміський код та телефон (044) 25-76-913 

Факс (044) 25-76-913 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту 

Опис Аудит фiнансової звiтностi товариства. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БУСIН" 
за ЄДРПОУ 19492371 

Територія м.Київ, Солом'янський р-н за КОАТУУ 8038900000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 21 

Адреса, телефон: 03110 м.Київ, вул.Преображенська, буд.23, (044) 245-62-17 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 23 12 

    первісна вартість 1001 179 179 

    накопичена амортизація 1002 ( 156 ) ( 167 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 382 0 

Основні засоби 1010 12 229 12 531 

    первісна вартість 1011 15 257 17 156 

    знос 1012 ( 3 028 ) ( 4 625 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 6 6 

    інші фінансові інвестиції 1035 225 202 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 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 12 865 12 751 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 5 486 7 999 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 136 987 141 891 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 152 0 

    з бюджетом 1135 311 110 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 43 35 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 639 883 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 94 383 151 196 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 94 383 151 196 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 60 376 66 320 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 2 462 0 

    резервах незароблених премій 1183 57 914 66 320 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 298 377 368 434 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 311 242 381 185 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73 200 73 200 

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 20 998 20 998 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 17 003 58 414 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 111 201 152 612 



    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 5 500 6 101 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 130 613 135 965 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 14 818 13 396 

    резерв незароблених премій 1533 113 132 119 953 

    інші страхові резерви 1534 2 663 2 616 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 136 113 142 066 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 320 320 

    розрахунками з бюджетом 1620 4 374 9 877 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 4 374 9 877 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 59 234 76 310 

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 0 

Усього за розділом IІІ 1695 63 928 86 507 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 311 242 381 185 

 

Керівник    Овчинников Денис Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Єфименко Сергiй Анатолiйович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БУСIН" 
за ЄДРПОУ 19492371 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 68 824 68 232 

Премії підписані, валова сума 2011 172 380 178 100 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 105 141 ) ( 99 419 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 6 820 3 621 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 8 405 -6 828 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 13 872 ) ( 15 053 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 2 801 ) ( 4 930 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 52 151 48 249 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -994 -8 938 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -994 -11 400 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 2 462 

Інші операційні доходи 2120 43 335 29 754 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 5 873 ) ( 5 321 ) 

Витрати на збут 2150 ( 167 ) ( 440 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 44 181 ) ( 30 654 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 44 271 32 650 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 427 923 



Інші доходи 2240 29 555 10 270 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 7 425 ) ( 14 654 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 66 828 29 189 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -15 413 -12 188 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 51 415 17 001 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 51 415 17 001 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 009 630 

Витрати на оплату праці 2505 8 909 9 162 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 807 2 036 

Амортизація 2515 1 670 840 

Інші операційні витрати 2520 7 529 9 551 

Разом 2550 20 924 22 219 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 244 400 244 000 

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



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 210,717210 69,676230 

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

 

Керівник    Овчинников Денис Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Єфименко Сергiй Анатолiйович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БУСIН" 
за ЄДРПОУ 19492371 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 167 245 173 688 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 15 58 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 7 888 ) ( 20 525 ) 

Праці 3105 ( 7 059 ) ( 7 023 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 746 ) ( 1 738 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12 281 ) ( 16 931 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 9 911 ) ( 13 857 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2 370 ) ( 3 074 ) 

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 ( 90 735 ) ( 100 339 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 426 ) ( 341 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 47 125 26 849 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 21 



    необоротних активів 3205 0 606 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 431 952 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 431 1 579 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 9 354 ) ( 8 441 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -9 354 -8 441 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 38 202 19 987 

Залишок коштів на початок року 3405 94 383 88 301 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 18 611 -13 905 

Залишок коштів на кінець року 3415 151 196 94 383 

 

Керівник    Овчинников Денис Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Єфименко Сергiй Анатолiйович 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
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Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 73 200 0 0 20 998 17 003 0 0 111 201 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 73 200 0 0 20 998 17 003 0 0 111 201 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 51 415 0 0 51 415 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -10 004 0 0 -10 004 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 41 411 0 0 41 411 

Залишок на кінець року  4300 73 200 0 0 20 998 58 414 0 0 152 612 

 

Керівник    Овчинников Денис Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Єфименко Сергiй Анатолiйович 



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО 

ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 
 

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 

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  614 договорів страхування. В тому числі : 

-з юридичними особами  381   договорів; 

-з фізичними особами        69   договорів;  

-з перестраховиками        164   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 2020  року та 31 грудня 2019 року складала 21 

та 21 осіб відповідно. 

 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня  2019 року учасниками Товариства були: 

  

№ 

п/п 

Учасник 31.12.2020 

року 

31.12.2019 

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 

2020 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 2020 

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 2020 

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.  

МСФЗ 9 Фінансові інструменти , МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та 

оцінка , МСФЗ 7 Фінансові інструменти: Розкриття інформації , МСФЗ 4 Страхові 

контракти та МСФЗ 16 Оренда У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR 

опублікувала поправки, що доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на 

наслідках реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій звітності Товариства, які 

виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для 

обчислення процентів за фінансовим активом замінено альтернативною базовою ставкою. 

Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову звітність під 

час реформи базового рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін договірних грошових 

потоків або відносин хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної 

ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною).  

На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог зазначених стандартів, що 

стосуються: 

• зміни договірних грошових потоків - Товариству не доведеться припиняти визнання або 

коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються 

реформою, а замість цього оновить ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну до 

альтернативної базової ставки; 

• облік хеджування - Товариству не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, 

що вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям 

обліку хеджування; і 

• розкриття інформації - Товариство повинне буде розкривати інформацію про нові ризики, що 

виникають внаслідок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних 

ставок. 

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня 

процентних ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування. Дата застосування 

01.01.2021 р. Дозволяється дострокове застосування.  

МСБО 16 «Основні засоби» Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості 

основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія готує актив 

до його цільового використання. Натомість компанія визнає такі надходження від продажу та 

пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку. Дата застосування 01.01.2022 р. Дозволяється 

дострокове застосування.  

 

МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи»  



Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, 

безпосередньо пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати виконання договору 

(наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також 

безпосередньо пов'язані з договором (наприклад , розподіл амортизації об'єкта основних засобів, 

що використовується при виконанні договору). Дата застосування 01.01.2022 р. Дозволяється 

дострокове застосування.  

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»  Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на 

Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для 

об'єднання бізнесів. Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей виняток 

передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань організація, яка 

застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, 

непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 

«Збори », а не на Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року. Дата застосування 

01.01.2022 р. Дозволяється дострокове застосування.  

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 Дочірнє підприємство, яке 

уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому підприємству, що застосовує IFRS 1: 

D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської компанії), виконати оцінку 

накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого сукупного доходу - на підставі такої 

оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ. Дата застосування 

01.01.2022 р. Дозволяється дострокове застосування.  

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 Комісійна винагорода, що 

включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових зобов'язань. 

Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - воно включає тільки винагороду, 

сплачене між позикодавцем і позикоотримувачем, включаючи винагороду, сплачене або 

отримане від особи інших сторін. Дата застосування 01.01.2022р. Дозволяється дострокове 

застосування.  

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 Стимулюючі платежі по 

оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом 

виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від орендодавця в 

якості компенсації за понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди. Дата застосування 

01.01.2022 р. Дозволяється дострокове застосування.  

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 Ефекти оподаткування при 

визначенні справедливої вартості. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки 

грошових коштів, пов'язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків справедливої 

вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 41 і IFRS 13. Дата 

застосування 01.01.2022 р. Дозволяється дострокове застосування.  

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для 

класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право 

відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду. 

Сутність поправок: 

• уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є право 

відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії на 

відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду; 

• класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності того, 

чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи 

очікування керівництва щодо того, чи компанія  реалізує своє право на відстрочку 

розрахунків; 

• роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію  - якщо право відстрочити 

врегулювання зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право 

існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала 



ці умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату 

закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором 

пізніше; 

і 

• роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які компанія може або може погасити 

шляхом випуску власних інструментів власного капіталу. 

Дата застосування 01.01.2023 р. Дозволяється дострокове застосування.  

МСФЗ 17 Страхові контракти 

Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17 

Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звіті про 

фінансовий стан. 

Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях. 

Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків. 

Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в звіті про прибутки і збитки. 

Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні послуги (CSM). 

Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування і 

непохідних фінансових інструментів. 

Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення від 

застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року. 

Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли до дати 

переходу на МСФЗ 17. 

Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику. 

Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційного участі в 

момент переходу на новий стандарт, ніж в момент виникнення договору. 

Дата застосування 01.01.2023 р. Дозволяється дострокове застосування.  

Товариство у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 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.  

 

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 10 лютого 2020 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 2020 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. 

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 2020 року або після цієї дати. ПрАТ «СК  «БУСІН» не 

застосовувало достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не 

вступили в силу. Характер і вплив кожної поправки описані нижче: 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» 

Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і 

суттєвих процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу.  

Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого 

процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали 

віддачу. У разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути 

наявним організований трудовий колектив.  

Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах, які 

надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому 

виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того, 

наразі більше не потрібно оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні 

елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи. 

Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не вважатимуться 

бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована 

в одному активі (або групі аналогічних активів). 

Дата застосування 01.01.2020 р. Зміни є перспективними. Дані зміни не впливають на 

фінансову звітність Товариства. 

 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікова політика, зміни в 

облікових оцінках та помилки» 

Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування 

цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в 

інших стандартах МСФЗ.  

Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або 

затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального 

призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову 

інформацію про звітуючу компанію. 



Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах 

МСФЗ. 

Дата застосування  01.01.2020 р. Дані зміни  не впливають на фінансову звітність 

Товариства. 

 

МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», 

МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", 

Керівництво із застосування МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій», Посібник з застосування 

МСФЗ 4 

У всіх випадках словосполучення «економічні рішення» замінено словом «рішення», а 

поняття «користувачі» звужено до «основних користувачів». 

Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни  не впливають на фінансову звітність 

Товариства. 

 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФОЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 

інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 

Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що 

використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних 

інструментів. 

Поправки: 

• змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що 

контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються і 

грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи; 

• обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа 

внутрішньобанківської ставки рефінансування; 

• не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи; 

– вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування. 

Дата застосування 01.01.2020 р. Дані зміни  не впливають на фінансову звітність 

Товариства. 

 

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 

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.  

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 20 000 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 

На дату початку оренди Товариство визнає зобов’язання щодо орендних платежів (тобто 

зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим активом 

протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування).  

На дату початку оренди Товариство оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю 

орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі слід дисконтувати, 

застосовуючи припустиму ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити. 

Якщо таку ставку не можна легко визначити, то Товариство застосовує ставку додаткових 

запозичень за портфелем банківських кредитів у національній валюті по довгостроковим 

кредитам станом на дату підписання договору оренди. 

Товариство визнає витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від витрат по 

амортизації активу в формі права користування. 

При настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних 

платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення орендних 

платежів) Товариство переоцінює зобов’язання по оренді. У більшості випадків Товариство буде 

враховувати суми переоцінки зобов’язання по оренді в якості коригування активу в формі права 

користування. 

 

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 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. 

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 нараховує внески на заробітну плати 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування 

від поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були 

надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків та  заробленої 

заробітної платні. 

4.4. Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

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: 

• Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 

фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

• 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; 

• суму доходу можна достовірно оцінити; 

• 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: 

31.12.2020 31.12.2019 

Гривня/1 долар США 28,2746 23,6862 

Гривня/1 євро 34,7396 26,422 

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: 

• вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 



• 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:  

• 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  

• 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 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 31.12.2020 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у 



національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено 

ліквідаційну комісію, становила 8,7 % 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 

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo


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 Офіційні біржові 

курси організаторів 

торгів на дату 

оцінки, за 

відсутності 

визначеного 

біржового курсу на 

дату оцінки, 

використовуються 

ціни закриття 

біржового торгового 

дня 

 

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 

2020 року Компанія уклала 613 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 2020 року Компанією здійснено 31 страхових виплат на загальну суму  7 995 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 2020 року із отриманих  172 380 тис. грн. страхових сум 

Компанією передано в перестрахування – 105 141 тис. грн.  

                                                                                                         На 2020                 На 2019 

           Перестраховано , в т.ч.                                                             105 141               99 419                    

1. перестраховано в українських страхових компаніях          -1 159                     6 252      

________________________________________________________________________________ 

                  Від'ємна сума є результатом списання  внаслідок технічної помилки по договору 

№ АМС 10252/ВС  від 09.12 2019 р. на суму 2 947 тис.грн. 

  2.   перестраховано у закордонних  страхових компаніях                                                                                               

по   прямих договорах                                                                                     0                   0                                

  3.  через брокерів 

• Willis Polska S.A.                                                                          42 496                  41 953                                       

•  ГрЕко Джей Ель Ті Україна Гм                                                58  094                 46 968                 

• AON                                                                                                4 415                  2 881               

  4.  через ядерний пул                                                                               1 295                    1 365                   

 

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)  76 310 

тис.грн. являє собою зобов'язання Компанії перед перестраховиками за поточними діючими 

договорами перестрахування відповідальності страховика. 

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.   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. 

8. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах ( в тис. грн.) 

8.1. Дохід від реалізації 
   

 2020 2019 

Дохід від реалізації послуг страхування 68 824 68 232 

Всього доходи від реалізації 68 824 68 232 

8.2. Собівартість реалізації 
 

  

 2020 2019 

Агенська винагорода  351 1 556 

Брокерська винагорода    487    614 

Витрати на персонал       11 307       11 380 

Витрати на врегулювання страхових випадків      72       20 

Витрати на ведення діла  1 655  1 483 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами   2 801   4 930 

Всього 16 673 19 983 

8.3. Інші операційні доходи і   витрати                                        
 

                            



 2020 2019 

Інші операційні доходи   

Доходи від реалізації іноземної валюти 43 299         29 493 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 18       135 

Агентська винагорода 16       56 

Інші доходи 2 70 

Всього 43 335 29 754 

Інші операційні витрати   

Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти       43 442       29 606 

Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi    305    246 

Членські внески 407    321 

Штрафи, пені 17   451 

Інші витрати     10     30 

Всього 44 181 30 654 

8.4. Витрати на збут 
 

  

 2020 2019 

Витрати на персонал   

Маркетинг та реклама 167 440 

Інші   

Всього витрат  167 440 

8.5. Адміністративні витрати 
 

  

 2020 2019 

Оренда приміщення 412 814 

Утримання основних засобів 310 307 

Амортизація основних засобів і нематеріальних 

активів 

1 670 847 

Витрати на відрядження 96 1 067 

Представницькі витрати 229 152 

Банківські послуги 430 359 

Страхування майна та працівників 723 620 

Витрати на професійні послуги    1 804         1 020 

Зв'язок 103 90 

Інші 96          45 
 

Всього адміністративних витрат 5 873 5 321 

8.6. Фінансові доходи та витрати 
 

  

 2020 2019 

Процентні доходи   

Дохід від участі в капіталі   

Відсотки на депозитному рахунку в банку 427 923 

Всього процентні доходи 427 923 

Процентні витрати   



Банківські кредити та овердрафти 0 0 

Фінансовий лізинг 0 0 

Всього процентні витрати   0   0 

8.7. Інші доходи і   витрати                                        
 

                            

 2020 2019 

Інші доходи   

Дохiд вiд реалiзацiї фiнанстових iнвестицiй              21 

Дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 29 555 9 963 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв    0    286 

Вiдшкодування збиткiв вiд надзвичайних подiй        0        0 

Всього 29 555 10 270 

Інші витрати                                          

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй      0      127 

Втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць 7 247 14 412 

Iншi витрати звичайної дiяльностi      178      115 

Всього 7 425 14 654 

8.8. Податок на прибуток 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 
                                                                                            2020 2019 

Прибуток до оподаткування         66 828        29 189 

Прибуток за договорами   страхуваня      136 407      132 100 

Сума виплат доходів нерезедентам ( страхове 

відшкодування) 

        2 052         0 

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          15 413          12 188 

 

.  

8.9. Нематеріальні активи 

 2020 2019 

Ліцензії  0  0 

Права на програмне забезпечення 12 23 

Всього 12 23 

 

8.10. Основні засоби 
 

 2020 2019 

Офісне приміщення  9 800 8 760 



комп’ютерна техніка та  офісне устаткування   415   233 

офісні меблі, побутова техніка, інвентар    227    95 

Транспортні засоби 2 085 3137 

Інше     4      4 

Всього 12 531 12 229 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років у складі основних засобів повністю зношені основні 

засоби становлять 0 тис. грн. та 0  тис. грн. відповідно. 

 

8.11. Інвестиції, за методом участі в капіталі 

На  кінець  2020 та 2019 року інвестиції  за методом участі в капіталі були представлені долями в 

ТОВ «Золоті ворота»  код ЄДРПОУ 32657195   на суму 6 тис.грн.  

8.12. Непоточні фінансові інвестиції 

 

 

 

Найменування емітента 

 

 

 

Код ЄДРПОУ 

На 31.12.2020  року На 31.12.2019 року 

Балансова 

вартість 

(тис.грн) 
 

Кількість 

(штук) 

Балансова 

вартість 

(тис.грн) 

Кількість 

(штук) 

ПАТ"Алчевський 

коксохімічний завод" 

00190816     0 95 000     0 95 000 

ПАТ"Енергомашспецсталь" 00210602  0 52 000  14 52 000 

ПАТ "Ясинівський 

коксохімічний завод" 

00191035  6 52 400  10 52 400 

ПрАТ" Запорізький 

абразивний комбінат" 

00222226 0 13 700    8 13 700 

АТ"Сумський завод 

"Насосенергомаш" 

05785448 196 27 600 193 27 600 

Всього          202     240 700         225     240 700 

  

 

8.13. Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.  

8.14. Запаси 

 
             2020  2019 

Паливо та матеріали 212     201 

Малоціїні та швидкозношувальні 13      10 

Дорогоціїні метали 7 774 5 275 

Всього 7 999 5 486 

 Облік дорогоцінних металів ведеться за ринковою вартістю згідно встановленого курсу НБУ на 

31.12.2020  та 31.12.2019р. 

8.15. Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

 
 2020 2019 



Торговельна дебіторська заборгованість 141 891 136 987 

Аванси видані       0       152 

Розрахунки з бюджетом       110       311 

Відсотки по банківських депозитах 35 43 

Інша дебіторська заборгованість      883       682  

Чиста вартість торговельної дебіторської 

заборгованості 

142 919 138 175 

 

       Торговельна дебіторська заборгованість клієнтів перед Компанією представлена 

заборгованістю яка була нарахована за договорами в повному обсязі, але строк поточного платежу 

ще не настав.  

       

      Інша дебіторська заборгованість являє собою оплату за роботу по ремонту придбаного 

офісного приміщення та аудиторських послуг. 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська 

заборгованість за страховими контрактами складає 13 811 тис.грн. Товариство проводить аналіз 

та оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального підходу. 

 

8.16. Грошові кошти 

 
 2020 2019 

Каса та рахунки в банках, в грн. 1 278      894 

Каса та рахунки в банках, в дол. США 75 858 30 185 

Каса та рахунки в банках, в ЄВРО 13 941   5 533 

Банківські депозити, в дол. США 43 119 57 771 

Банківські депозити, в грн.          17 000          0 

Всього 151 196 94 383 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років залишок невиплачених нарахованих процентів по 

банківським депозитам становить  35 тис. грн. та 43 тис. грн, відповідно. 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 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 8,6%   і 5,5% відповідно. 

 

 8.17. Частка перестраховиків у страхових резервах 

             2020 2019 

Резерв збитків   0   2 462 

Резерв незаробленних премій 66 320 57 914 

 

8.18. Статутний капітал 

Номінальна вартість кожної акції становить  300,00 грн., загалом   статутний фонд на 31.12.2020  

та 31.12.2019 року складає 73 200 тис.грн.   Форма існування акцій – бездокументарна. Всі 

випущені акції повністю оплачені.  

 

8.19. Короткострокові забезпечення 

 
 2020 2019 

Резерв відпусток 6 101  5 500 



Страхові резерви, з них: 
          135 965           130 613 

Резерв збитків             13 396       14 818  

Резерв незаробленних премій           119 953           113 132 

Резерв катастроф   2 616   2 663 

Всього           142 066           136 113 

 

8.20. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

  2020 2019 

Торговельна кредиторська 

заборгованість 

 76 310 59 234 

Розрахунки з бюджетом   9 875               4 374 

Одержані аванси     320    320 

Заробітна плата та 

соціальні внески 

         0         0 

Інші         2        0 

Всього кредиторська 

заборгованість 

 86 507 63 928 

 

Торговельна кредиторська заборгованість являє собою зобов'язання Компанії перед 

перестраховиками за поточними діючими договорами по яких було нараховано перестрахові 

премії, але строк їх сплати ще не настав.  

 

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 піддають 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 

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 31.12.2020 року склад пов’язаних осіб був наступний: 

№ 

з/п 

ПІБ За якою ознакою Розмір 

частки у 

2020 році 

Розмір 

чатки у 

2019 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, Член 

наглядової ради 

49,97% 49,97% 

3 Овчинников Денис 

Олексійович 

Володіє часткою у 

статутному капіталі, Член 

наглядової ради. Голова 

павління. 

0,009% 0,009% 

4 Морозова Ірина 

Львівна 

Виконавчий деректор   

5 Єфименко Сергій 

Анатолійович 

Головний бухгалтер   

 

Види виплат 2020 2019 

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 

            49 49             39               39 

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 в тис. грн. 

Активи  2020 2019 

Поточні рахунки в банках  з інвестиційним  

рейтингом 

           32 152          16 171 

Поточні рахунки в банках  без інвестиційного  

рейтинга 

           58 925            20 441 

Банківські депозити в банках    з інвестиційним  

рейтингом 

            60 119             57 771 

Банківські депозити в банках  без 

інвестиційного  рейтинга 

                     0                       0  

Всього             151 196             94 383 

 

Товариство розміщує 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. У 2020 році коливання валюти досягло 20% 

Чутливі до коливань валютного курсу активи в тис.грн. 

Активи номіновані в іноземній 

валюті 

2020 2019 

Каса та рахунки в банках  89 779 35 718 

Банківські депозити             43 119             57 770 

Всього у валюті     132 898             93 488 

Частка в активах Товариства, %                                                             35% 30% 

 

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 високо 

інфляційному 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 в тис.грн. 

Тип активу 2020 2019 



Банківські депозити 60 119 57 771 

Облігації 0 0 

Всього 60 119 57 771 

Частка в активах Товариства, %  16% 18,6% 

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 в тис.грн.: 

 

Рік, що закінчився 31 грудня 

2019 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 

   63 853       75       63 928 

Поточна заборгованість за 

довгостроковими 

зобов'язаннями 

      

Всього  63 853 75   63928 

Рік, що закінчився 31 

грудня 2020 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 

   80 827       5 360 320      86 507 

Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов 

'язаннями 

      

Всього  80 827 5 360 320  86 185 

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 

 Власний капітал Компанії станом на 31.12.2020 року становить 152 612 тис. грн. який 

складається із зареєстрованого статутного капіталу в розмірі 73 200 тис. грн. та резервного 

капіталу в розмірі 20 998 тис грн , а також із нерозподіленого прибутку  в сумі 58 414 тис.грн. 

Курс євро станом на 31.12.2020 року становив 34,7396 грн. за один євро, тобто розмір 

статутного капіталу становив          2 107 тис. євро. 

Дивіденди.  

Акціонерами  Компанії згідно протоколу № 02/20 від 19.03.20 р приймалося рішення 

щодо виплати дивідендів. Дивіденди акціонерам станом на 31.12.2020 року виплачені повністю 

у сумі 10 004 тис.грн. 

Резервний капітал. 

Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків 

Статутного капіталу. На звітну дату, резервний капітал сформований у сумі 28,6 відсотків. У 

2020 році Акціонери  Компанії рішення про збільшення суми резерву не приймали. 

9.5. Звіт про проведення перевірки адекватності зобов’язань.  

   

   Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ПрАТ «СК «Бусін»  станом на 

31.12.2020 провело оцінку адекватності визнаних ним страхових зобов’язань (технічних 

резервів). 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань проводилась відповідно до Методики 

формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, в 

редакції, що затверджена Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 (надалі Методика). 

 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань здійснюється шляхом моделювання майбутніх 

грошових потоків за страховими контрактами. Моделювання проводиться на підставі аналізу 

діяльності Страховика за попередні 3 роки з використанням загальноприйнятих актуарних 

методів. 

Там, де є достатньо статистики, використовуються актуарні методи оцінювання резервів 

збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку збитків. 

 

Оцінка адекватності страхових зобов’язань здійснювалася на підставі даних Страховика. 

 

Станом на 31.12.2020: 

 

Резерв незароблених премій (UPR), сформований Страховиком, становить 119 952,4 тис. грн. 

Сума резервів збитків (RBNS + IBNR), сформованих Страховиком, становить 13 396,2 тис. 

грн. 

Загальні страхові резерви, сформовані Страховиком, становлять 133 348,6 тис. грн. 

 

Актуарна оцінка резерву незароблених премій (UPR) становить 40 779,7 тис. грн. 

Актуарна оцінка суми резервів збитків (RBNS + IBNR) становить 13 396,2 тис. грн. 

Актуарна оцінка загальних страхових резервів становить 54 175,9 тис. грн. 

 



Таким чином, станом на 31.12.2020 Страховиком сформовано достатньо страхових резервів, 

щоб відповідати своїм зобов’язанням за страховими контрактами, укладеними до звітної дати. 

 

 
 

Коефіцієнт врахування витрат на супроводження діючих на звітну дату договорів прийнято у 

розмірі 100% від коефіцієнту витрат на врегулювання, інших витрат, що відносяться до 

собівартості, та адміністративних витрат Страховика за рік, що закінчився 31.12.2020. 

 

Коефіцієнт інфляції прийнято у розмірі 5% за тими видами страхування, за якими, на нашу 

думку, вона має помітний вплив на розмір майбутніх виплат. 

 

 
 

Таким чином результати розрахунку показують, що сформовані Страховиком резерви в 

цілому є достатніми та адекватними до його страхових зобов’язань. 

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. 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "ОЛЕСЯ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

22930490 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

03040 м. Київ, вул.Василькiвська, 13 

,кв.4 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4423 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 316/4, дата: 29.10.2015 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 189, дата: 15.12.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 15.12.2020, дата 

закінчення: 29.03.2021 

12 Дата аудиторського звіту 29.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

180 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

 

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» 

за 2020 рік 

(станом на 31 грудня 2020 року) 
 

 

Керівництву Приватного акціонерного товариства  

«СТРАХОВА КОСПАНІЯ «БУСІН» 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 



Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності  Приватного акціонерного товариства  «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «БУСІН», код за ЄДРПОУ – 19492371, місцезнаходження – Україна, 03110, місто 

Київ, вулиця Преображенська, будинок 23 (далі – Товариство), яка складається із Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) за 2020р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 

2020р., Звіту про власний капітал за 2020р, та приміток до фінансової звітності, включаючи 

стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки 

із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 

усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 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 із застереженням 

 

Під час аудиту  аудитор  розглядав припущення  про безперервність діяльності при  

складанні фінансової звітності, враховуючи факт негативного  впливу у зв’язку з пандемією 

коронавірусу. 

МСБО 1 вимагає щоб управлінський персонал  здійснював оцінку здатності суб’єкта 

господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Аналіз укладених у 2020 році договорів страхування по видах страхування свідчить про 

те, що договори Авіаційного страхування цивільної авіації   у страховому портфелі страховика 

складають  435  штук ,або 70,84% від загальної кількості договорів та страхування повітряного 

транспорту -25 договорів,що становить 4,07 % від загальної кількості договорів. 

МСА 570 «Безперервність діяльностІ» визначає події,або умови,які окремо,або в 

сукупності можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності. До таких 

факторів віднесено втрату основного ринку. 

За даними Державної авіаційної служби України за січень-лютий 2021 року обсяги 

пасажирських перевезень українських авіакомпаній зменшились у порівнянні з  відповідним 

періодом минулого  року  на 62,7 % та склали 575,2 тис. чол.,у тому числі міжнародні на 

63,2% та склали 507,4 тис. чол. 

Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 68,2%, у тому числі у 

міжнародному сполучення – на 69,4%. 

У зв’язку з викладеним у нас є підстави сумніватися  в безперервності діяльності 

Компанії  за умови подальших негативних тенденцій  в авіаційній галузі.  Вважаємо за 

доцільне визначити оптимальну структуру страхового портфеля з метою забезпечення умов  

для безперервності діяльності та оцінити його збитковість з урахування зазначених вище 

тенденцій. 

 Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016 

- 2017 років, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 705 (переглянутий) «Модифікації думки 

у звіті незалежного аудитора») (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 із застереженням 

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань. 

Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми 

визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в 

нашому звіті. 

 

Оцінка резерву збитків 

 

Резерв збитків включає в себе резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв 

збитків, які виникли, але не заявлені. 

Оцінка резерву збитків потребує суттєвих суджень, враховуючи невизначеність, 

притаманну оцінці очікуваних виплат на відшкодування збитків. 

Величина резерву ґрунтується на найкращій оцінці очікуваних витрат на 

відшкодування збитків, понесених на звітну дату, але не врегульованих, незалежно від того, 

були вони заявлені чи ні. Для визначення величини цих резервів може бути застосований ряд 

статистичних та актуарних методів. 

 

Незначні зміни в припущеннях, використаних при оцінці резервів збитків, можуть 

спричинити суттєвий вплив на оцінку величини резерву. 

Через суттєвість суми, високий рівень значущості судження та особливості 

розрахунку, про які йдеться вище, розрахунок резерву збитків вважається ключовим. 

При вирішенні цього питання нами було проаналізовано процеси та принципи 

облікової політики, пов’язані з оцінкою величини резерву збитків, а також оцінено структуру 

та впровадження систем і засобів контролю, пов’язаних із цим процесом. 

Окрім іншого, наші процедури включали, зокрема перевірку цілісності та точності 

вхідних даних, використаних актуарієм; аналіз припущень, використаних актуарієм; оцінку 

загального представлення резерву збитків в фінансовій звітності Товариства. 

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та 

достатніми для отримання доказів стосовно відображення резерву збитків в фінансовій 

звітності Товариства. 

 

Інша інформація 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію.  

Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора є інформацією, яка міститься 

у складі регулярної річної інформації емітентів цінних паперів, включаючи звіт про 

корпоративне управління, складеного у відповідності до вимог Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації, за виключенням 

окремої інформації, що входить до складу звіту про корпоративне управління. 



У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з 

іншою інформацією та при цьому необхідність розглянути, чи існує суттєва невідповідність 

між іншою інформацією і 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 стосовно іншої інформації, отриманої до дати 

звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 

ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Ми не виявили фактів суттєвого викривлення іншої інформації, які потрібно було б 

включити до звіту та зазначаємо про узгодженість звіту про  корпоративне управління з 

фінансовою звітністю за звітний період. 

На нашу думку, інформація розкриття якої передбачено пунктами 5 – 9 частини 

третьої статті 401 «Звіт керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

№ 3480-IV від 23.02.2006 р., та зазначена у звіті про корпоративне управління Товариства за 

2020 рік, відображена достовірно в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог зазначеного 

Закону. 

Також ми перевірили інформацію розкриття якої передбачено пунктами 1 – 4 частини 

третьої статті 401 «Звіт керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

№ 3480-IV від 23.02.2006 р., та зазначена у звіті про корпоративне управління Товариства за 

2020 рік, та не виявили фактів її суттєвого викривлення. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваження, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал (в особі голови правління Товариства) несе відповідальність 

за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему 

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 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 застосовно, 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 (ревізійна комісія, загальні збори 

акціонерів) 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 професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- 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 аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 

і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 

суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 

її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені 

нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 

ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту 

фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, 

оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність 

для інтересів громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

 

Інформація, щодо дотримання вимог закону України «Про страхування» № 85/96-

ВР від 07.03.1996 та нормативно - правових актів, що регулюють діяльність 

страховика. 
 

Дотримання вимог закону України «Про страхування» 

 

В ході здійснення господарської діяльності Товариство в цілому дотримувалося 

основних вимог визначених законом України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 р., 



зокрема: умов забезпечення платоспроможності страховиків та формування страхових 

резервів. 

 

Інформація щодо дотримання страховиком обов'язкових критеріїв і нормативів 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та 

ризиковості операцій страховика 

 

 Сума прийнятних активів, що знаходяться на Балансі страховика станом на 

31.12.2020 р. є достатньою для виконання фінансових нормативів, встановлених відповідно до 

вимог Положення № 850. 

 

Додаткова інформація передбачена частиною четвертою статті 14 

«Аудиторський звіт та інші офіційні документи» Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017р. 

 
 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення 

обов'язкового аудиту 

 

Наглядова рада  ПрАТ  «СК «БУСІН» 

 

Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання 

аудиторського завдання 

 

Договір про проведення аудиту (аудиторської перевірки) № 189 від 15.12.2020 р. 

Тривалість виконання аудиторського завдання  (за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.) 

початок та закінчення надання послуг: з 15.12.2020 р. по 29.03.2021 р. 

 

Аудиторські оцінки  

 

Аудитор виконав процедури оцінки ризиків з метою забезпечення основи для 

ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності та 

тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриттів інформації. 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння Товариства та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, 

аудитор виконав наступні процедури, з метою отримання інформації, яка використовувалася 

під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення, зокрема внаслідок шахрайства: 

- 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; 

- Проведено обговорення, ознайомлення з протоколами засідань та здійснено запити тим, кого 

наділено найвищими 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. 

- Проведено аналітичні процедури які, виконані як процедури оцінки ризиків, включати як 

фінансову, так і нефінансову інформацію. 

- Здійснено спостереження та інспектування операцій Товариства, документів - записів та 

інструкцій з внутрішнього контролю, проміжної фінансової звітності, протоколів засідань. 

За результатами виконання процедур 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. 

Основні ризики та застереження, щодо можливого суттєвого викривлення інформації 

у фінансовій звітності ідентифіковані при формуванні та обліку резерву збитків. Це пов’язано 

із здійсненням складних та об’ємних розрахунків та необхідністю використання суттєвих 

суджень. 

При вирішенні цього питання нами було проаналізовано процеси та принципи 

облікової політики, пов’язані з оцінкою величини резерву збитків, а також оцінено структуру 

та впровадження систем і засобів контролю, пов’язаних із цим процесом. 

Окрім іншого, наші процедури включали, зокрема перевірку цілісності та точності 

вхідних даних, використаних актуарієм; аналіз припущень, використаних актуарієм; оцінку 

загального представлення резерву збитків в фінансовій звітності Товариства. 

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та 

достатніми для отримання доказів стосовно відображення резерву збитків в фінансовій 

звітності Товариства. 

 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема 

пов'язаних із шахрайством 

 

Інформація щодо результативності аудиту наведена в підрозділі «Аудиторські оцінки» 

розділу «Додаткова інформація передбачена частиною четвертою статті 14 «Аудиторський 

звіт та інші офіційні документи» Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017р.» нашого звіту. 

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували 

своє професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали 

розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом 

Товариства для запобігання та виявлення шахрайства. 

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли 

привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких 

дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є 

відповідними та ефективними. 

 

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. 

 

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 ним суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, 

інформація про які не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

 

Аудит проведено в обсязі, який передбачає отримання обґрунтованої впевненості, що 

фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 

аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 

Аудитор не може отримати абсолютну впевненість у тому, що фінансова звітність не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Причина полягає в тому, 

що існуючі властиві обмеження аудиту, 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. 

 

Інша додаткова інформація 

 

Розкриття інформації про пов'язані сторони  

 
При розкритті інформації щодо пов’язаних сторін ми керувалися нормами МСА 550 

та МСБО 24. 

До складу пов’язаних осіб  увійшли  фізичні особи, що мають  суттєвий вплив на 

суб'єкт господарювання, що звітує, а саме – частка в статутному капіталі яких становить 

більше, ніж 10%.,або вони є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта 

господарювання, що звітує: 

 

№ 

з/п 

ПІБ За якою ознакою Розмір 

частки у 

2020 році 

Розмір 

частки у 

2019 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, Член наглядової 

ради 

49,97% 49,97% 

3 Овчинников Денис 

Олексійович 

Володіє часткою у статутному 

капіталі, Член наглядової 

ради. Голова павління. 

0,009% 0,009% 

4 Морозова Ірина 

Львівна 

Виконавчий директор   

5 Єфименко Сергій 

Анатолійович 

Головний бухгалтер   



При визначенні відносин і операцій між пов’язаними  сторонами  встановлено, що  

цими особами протягом 2020 року була отримана заробітна плата і дивіденди за результатами 

2019 року, розмір яких був затверджений  Річними загальними зборами акціонерів №02/20 від 

19.03.2020 року. 

При визначенні залишків заборгованості, в тому числі зобов'язань, між суб'єктом 

господарювання та зв'язаними з ним сторонами встановлено, що їх не було протягом року і на 

31.12.2020 року вони відсутні. 

  

При поглибленому аналізі інформації щодо цього питання в засобах масової 

інформації та інтернеті інші пов’язані особи не встановлені. 

 

Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю) 

 

 Для виконання завдання з надання впевненості аудитор  виконав загальний комплекс 

здійснених процедур отримання аудиторських доказів ,зокрема, але не виключно, який був 

направлений на: 

 

-основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 

 

-отримання розуміння ПрАТ  «СК»БУСІН» як середовища функціонування системи 

корпоративного управління: особливості функціонування виконавчого органу Правління; 

 

-дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регулюють функціонування органів 

корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, зокрема «Положення про службу 

внутрішнього аудиту», яке було  затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів, що 

зафіксовано у Протоколі Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК»БУСІН» №10/01 від 

10.01.2018 року, Звіти внутрішнього аудитора ,  протоколи загальних зборів акціонерів та 

засідань правління. 

 

 Вважаємо, що ми отримали достатню впевненість щодо  достатнього рівня  системи 

внутрішнього контролю ПрАТ  «СК  «БУСІН» за період, що підлягав аудиту. 

 

 

Основні відомості про аудитора 

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма 

«Олеся»; 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22930490; 

Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 13, квартира 4. 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти 

аудиторської діяльності» № 4423; 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» 

№ 4423; 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес» № 4423; 

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці: 

Сіренко Лариса Володимирівна – Сертифікат аудитора №006648, виданий рішенням АПУ від 

24.12.1994 р. №23. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

Розділ «Аудитори» № 100375; 



 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

 

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір №189  від  15.12.2020р.; 

Дата початку проведення аудиту:15.12.2020р.; 

Дата закінчення проведення аудиту: 29.03.2021р. 

 

 

Ключовий партнер з аудиту, 

аудитор ТОВ АФ «Олеся» 

Сертифікат № 006648 

 

(підпис) 
Л.В.Сіренко 

 

Дата складання аудиторського звіту: 29.03.2021 року 

м. Київ 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Я, Голова правлыння товариства Овчинников Денис Олексiйович, стверджую  про те, що, рiчна 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського  облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову  звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,  пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства , а також , що звiт керiвництва  включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської  

дiяльностi та стан Товариства разом з описом основних ризикiв та невизначеностей. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

19.03.2020 20.03.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


