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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік 

 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство "ЮПIТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 30434963 

4. Місцезнаходження 

 01135, Київська обл., мiсто Київ, Золотоустiвська, 10-12, примiщення 83 в лiтерi А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 044 585 55 08, 044 585 55 07 

6. Електронна поштова адреса  

 info@jupiter.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2015 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 80(2084) "Вiдомостi НКЦПФР"  28.04.2015 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.jupiter.co

m.ua в мережі Інтернет 27.04.2015 

 (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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента  

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. 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 за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

1. Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнена - згiдно вимог Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. № 2826 (далi - Положення)  

2.Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня у звязку 

з тим, що посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента. 

3. Iнформацiя про процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї 

емiтента, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм 

iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери 

емiтента, про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня у звязку з тим, що такi 

цiннi папери не випускались емiтентом, а викуп не здiйснювався. 

4. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента вiдсутня на пiдставi вимог Положення, 

оскiльки емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть. 

5.Iнформацiя про зобовязання емiтента вiдсутня, оскiльки зобовязання вiдсутнi. 

6. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя 

про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент здiйснює iншi види 

дiяльностi, нiж передбачено Положенням. 

7. Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi, оскiльки така iнформацiя не 

виникала. 

8. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдсутня, оскiльки розкривається iнформацiя про рiчну фiнансову 

звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 

9.Звiт про стан обєкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових 

облiгацiй пiдприємств, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй, оскiльки не здiйснювалося розмiщення 

цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва. 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, Вiдомостi щодо участi 

емiтента в створеннi юридичних осiб, Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, 

Iнформацiя про рейтингове агентство, Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента 

та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв), Iнформацiя про дивiденди, Iнформацiя про 

юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, Опис бiзнесу, Iнформацiя про 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, 

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть 

прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 

iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо 

реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв 



ФОН,  Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН,  Розрахунок вартостi чистих 

активiв ФОН, Правила ФОН, Текст аудиторського висновку (звiту) вiдсутнi згiдно вимог 

Положення, оскiльки подається рiчна iнформацiя приватного акцiонерного товариства. 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "ЮПIТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 А01 625371 

3. Дата проведення державної реєстрації 
 30.06.1999 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 33550597.35 

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) 

 30 

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

 65.11 - Страхування життя 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

 380805 

3) Поточний рахунок 

 265071786 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

 380805 

6) Поточний рахунок 

 265001785 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Васютiн Руслан Миколайович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СТ 227404 03.11.2010 Василькiвський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) Рік народження 

 1971 



5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор ТОВ "Лайфсервiс" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 11.04.2007, обрано до 29.04.2016 

9) Опис 

 Обрано Загальними зборами (Протокол № 1-07 вiд 11.04.2007 р.), згiдно протоколу 

Загальних зборiв акцiонерiв № 1-10 вiд 23.04.2010 р. продовжено строк повноважень до 

29.04.2013 р., згiдно протоколу №58 засiдання Наглядової ради продовжено строк повноважень 

до 29.04.2016 р. 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом та Положенням про Правлiння. 

Вiдповiдальний за: 

a) продаж: 

- брокери; 

- MLM партнери 

- банкострахування; 

- корпоративнi клiєнти; 

- кросс - селлiнг.; 

b) реклама та маркетинг; 

c) створення продуктiв страхування; 

d) вiддiл кадрiв, кадровi питання; 

e) органiзацiя управлiння пiдприємства; 

f) внутрiшнi перевiрки; 

g) спiвпраця з акцiонерами; 

h) стимулювання повторних платежiв. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

-органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 

-самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства; 

- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства; 

- органiзацiя проведення страхування та перестрахування; 

- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, 

вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених 

Наглядовою радою та Загальними Зборами; 

- затвердження правил страхування, iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з 

питань страхування та перестрахування; 

- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не 

входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; 

- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 

- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства 

та будь-якi поточнi плани; 

- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених 

Наглядовою радою; 

- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до 

вимог чинного законодавства України; 

- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; 

- забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства; 

- прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 



- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв; 

- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом; 

- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 

- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства; 

- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; 

- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури 

Товариства; 

- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони; 

- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою 

радою; 

- укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть 

участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 

- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  

- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя позабалансових фiлiй/дирекцiй та представництв; 

- визначення умов оплати працi посадових осiб позабалансових фiлiй/дирекцiй та 

представництв; 

- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв 

Товариства; 

- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним 

законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i 

Загальних Зборiв Товариства.  

Правлiння має право укладати наступнi правочини виключно пiсля надання попередньої згоди 

На-глядової ради: 

- придбання, вiдчуження та лiквiдацiя пiдприємств;  

- придбання, вiдчуження та обтяження нерухомостi;  

- створення та закриття фiлiй/дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс; 

- здiйснення iнвестицiй Товариством, включаючи будiвництво нових i реконструкцiю дiючих 

об'єктiв та / або затвердження планiв капiтальних вкладень Товариства на суму, що перевищує 

500 000 (п'ятсот тисяч) гривень; 

- погодження будь-якого правочину Товариства на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) 

гривень, крiм укладення договорiв страхування та перестрахування; 

Винятком у цьому випадку є дiї, пов'язанi з основною дiяльнiстю Товариства, а саме укладання 

та управлiння договорами страхування життя та перестрахування. 

Розмiщення коштiв на депозитних та/або поточних рахунках Товариства за звичайних умов є 

звичайним правочином, що здiйснює Товариство, та не потребує окремої згоди Наглядової ради, 

якщо перевищена вищезазначена сума. Принципи та стратегiчне планування щодо розмiщення 

грошових коштiв повинно бути узгоджено Товариством також з VIENNA INSURANCE GROUP 

через вiддiл по управлiнню iнвестицiйними ресурсами (VIG Asset Management). 

- отримання та надання гарантiй, порук, застав, кредитiв або позик;  

- прийняття зобов'язань по облiгацiям, позикам, кредитам; 

- затвердження загальних принципiв полiтики Товариства;  

- затвердження загальних принципiв участi осiб, що займають керiвнi посади в Товариствi, у 

прибутках, доходах та програмах пенсiйного забезпечення Товариства;   

- надання переважного права (пiсля дотримання переважного права акцiонерiв) придбання акцiй 

Товариства працiвникам та особам, що займають керiвнi посади Товариства або пов'язаним 

пiдприємствам Товариства, членам Правлiння та Наглядової ради пов'язаних пiдприємств 

Товариства; 

- затвердження будь-яких договорiв, укладених мiж членами Правлiння та Товариством; 



- укладення угод з членами Наглядової ради, за яким вони беруть на себе певнi зо-бов'язання по 

вiдношенню до Товариства або його дочiрнiх компанiй, окрiм тих, якi вони виконують у складi 

Наглядової ради, та виконання цих зобов'язань за винагороду, яка  не є звичайною. Це також 

стосується угод з пiдприємствами, в яких члени Наглядової ради мають значну економiчну 

зацiкавленiсть; 

- прийняття на керiвну посаду в Товариство протягом двох рокiв пiсля виконання аудиторського 

висновку аудитором Товариства, аудитором VIENNA INSURANCE GROUP, аудитором значної 

дочiрньої компанiї Товариства, або сертифiкованим бухгалтером, який пiдписував аудиторський 

висновок, або особою, що дiяла вiд його iменi та виконувала важливу роль в ходi аудиторської 

перевiрки, в рамках закону; 

- використання деривативiв; 

- призначення посадових осiб в корпоративнi органи консолiдованих компанiй та дочiрнiх 

пiдприємств Товариства; 

- надання дозволу членам Правлiння щодо займання ними будь-якої посади у якостi директора, 

члена правлiння або наглядової ради в iнших товариствах, якi не входять до складу  VIENNA 

INSURANCE GROUP, а також виконання оплачуваної допомiжної роботи членами Правлiння. 

   Наглядова рада може затвердити додатковi правочини до тих, що вказанi вище, якi 

потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства. 

Крiм того, наступнi питання вимагають погодження Наглядової Ради:  

a. рiчний план Компанiї, у тому числi планування премiй, витрат та доходу; 

b. фiнансовий план, у тому числi стратегiчне розмiщення активiв; 

c. рiчне планування розвитку активiв. 

Голова Правлiння: 

- органiзовує роботу Правлiння i несе вiдповiдальнiсть за її результати; 

- скликає засiдання та  забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння;  

- без довiреностi дiє вiд iменi Товариства у межах, якi передбаченi чинним законодавством i цим 

Статутом, в тому числi має право дiяти вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства 

в органах державної  влади та органах мiсцевого самоврядування, в правоохоронних органах, в 

органах внутрiшнiх справ, в органах нотарiату, у пiдприємствах, установах, органiзацiях 

незалежно вiд форм власностi як в Українi, так i за кордоном, вести вiд iменi Товариства 

переговори з будь-якими юридичними та/або фiзичними особами; 

- приймає i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, приймає рiшення щодо їх заохочення та 

вжиття заходiв дисциплiнарного впливу крiм працiвникiв, прийняття i звiльнення яких вiднесено 

до компетенцiї iнших органiв управлiння; 

- вiдкриває та закриває рахунки в банкiвських та небанкiвських, фiнансових установах в 

нацiональнiй та iноземнiй валютах, в цiнних паперах, дорогоцiнних металах, тощо для 

здiйснення розрахункових операцiй як за мiсцем знаходження Товариства, так i за мiсцем 

знаходження структурних пiдроздiлiв з урахуванням положень Статуту Товариства; 

- пiдписує рiчний звiт Товариства; 

- розподiляє функцiональнi обов'язки мiж членами Правлiння вiдповiдно до рiшення Наглядової 

ради; 

- органiзовує розробку зведених поточних та перспективних планiв (програм) та пiдготовку 

звiтiв про дiяльнiсть Товариства; 

- залучає, при потребi, до спiвробiтництва українських та iноземних фахiвцiв, на засадах угоди, 

визначає умови такого спiвробiтництва в порядку, встановленому чинним законодавством 

України; 

- видає накази, розпорядження, дає вказiвки (за виключенням iнших членiв Правлiння), 

затверджує посадовi iнструкцiї, приймає рiшення щодо вiдряджень працiвникiв Товариства; 

- пiдписує вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 

- має право приймати участь вiд iменi Товариства у будь-яких судових справах з 

повноваженнями, передбаченими чинним законодавством України з урахуванням обмежень, 



передбачених даним Статутом; 

- має право видавати довiреностi (доручення) вiд iменi Товариства з урахуванням положень 

Статуту Товариства; 

- має право пiдписання вiд iменi Товариства при заснуваннi, в тому числi спiвзаснуваннi, 

установчих документiв господарських товариств, iнших юридичних осiб, а також змiн та 

доповнень до таких установчих документiв; 

- має право видавати довiреностi (доручення) вiд iменi Товариства на членiв Правлiння з чiткою 

вказiвкою їх повноважень за типовою формою погодженою Наглядовою радою; 

- виконує iншi функцiї, покладенi на нього чинним законодавством України та рiшеннями 

органiв управлiння Товариства. 

Вiдсутня непогашена судимiсть  за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння. 

 

1) Посада 

 Перший Заступник Голови Правлiння 

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

 Бордюг Iрина Вiкторiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СА 683780 05.02.1998 Бердянський МВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник Голови Правлiння ЗАТ "СК "ТАС" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 11.04.2007, обрано до 29.04.2016 

9) Опис 

 Обрано Загальними зборами (Протокол № 1-07 вiд 11.04.2007 р.), згiдно протоколу 

Загальних зборiв акцiонерiв № 1-10 вiд 23.04.2010 р. продовжено строк повноважень до 

29.04.2013 р., згiдно протоколу №58 засiдання Наглядової ради продовжено строк повноважень 

до 29.04.2016 р. 

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом та Положенням про Правлiння. 

Вiдповiдальна за: 

a) контролiнг 

b) специфiчнi питання страхування життя 

c) фiнансовий та бухгалтерський облiк (вкл. iнвестицiйну дiяльнiсть); 

d) правовi та податковi справи; 

e) перестрахування; 

f) iнформацiйнi технологiї; 

g) математичнi актуарнi розрахунки за договорами страхування життя; 

b) андерайтинг; 

c) врегулювання збиткiв; 

d) комплекс бiзнес - процесiв по банкострахуванню; 

e) супроводження договорiв страхування по всiм продуктам (листи - нагадування, 

поздоровлення, розсилка листiв про iнвестицiйний дохiд, робота з заявами про змiну умов 

договору страхування).  

До компетенцiї Правлiння належить: 



-органiзацiя i забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 

-самостiйне визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства; 

- забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства; 

- органiзацiя проведення страхування та перестрахування; 

- проведення операцiй, пов'язаних з розмiщенням страхових резервiв, а також придбанням, 

вiдчуженням та управлiнням iншими активами в порядку та межах лiмiтiв, встановлених 

Наглядовою радою та Загальними Зборами; 

- затвердження правил страхування, iнших внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв з 

питань страхування та перестрахування; 

- затвердження внутрiшнiх нормативно-розпорядчих документiв Товариства з питань, якi не 

входять до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства; 

- органiзацiя емiсiйної дiяльностi Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України, рiшень Загальних Зборiв Товариства та Наглядової ради; 

- затвердження планiв дiяльностi окремих структурних пiдроздiлiв головного офiсу Товариства 

та будь-якi поточнi плани; 

- затвердження штатного розпису Товариства в межах кошторису витрат, встановлених 

Наглядовою радою; 

- органiзацiя документообiгу, ведення облiку та складання звiтностi в Товариствi вiдповiдно до 

вимог чинного законодавства України; 

- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства; 

- забезпечення облiку, рацiонального використання та збереження майна Товариства; 

- прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 

- реалiзацiя прийнятих Наглядовою радою iнвестицiйних проектiв; 

- представлення iнтересiв роботодавця у взаємовiдносинах iз трудовим колективом; 

- прийняття на роботу (укладання трудових договорiв) i звiльнення з роботи керiвникiв 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства; 

- визначення посадових окладiв, надбавок та iнших форм оплати працi працiвникiв Товариства; 

- вирiшення питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв; 

- розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Товариства органiзацiйної структури 

Товариства; 

- визначення перелiку вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядок їх використання та охорони; 

- використання кошторису резервного капiталу (фонду) у порядку визначеному Наглядовою 

радою; 

- укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть 

участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 

- прийняття рiшення про передачу (закрiплення) майна Товариства в користування 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  

- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя позабалансових фiлiй/дирекцiй та представництв; 

- визначення умов оплати працi посадових осiб позабалансових фiлiй/дирекцiй та 

представництв; 

- скликання та пiдготовка документiв, за дорученням Наглядової ради, Загальних зборiв 

Товариства; 

- здiйснення iнших функцiй, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно з чинним 

законодавством, Статутом, внутрiшнiми документами та рiшеннями Наглядової ради i 

Загальних Зборiв Товариства.  

Правлiння має право укладати наступнi правочини виключно пiсля надання попередньої згоди 

На-глядової ради: 

- придбання, вiдчуження та лiквiдацiя пiдприємств;  

- придбання, вiдчуження та обтяження нерухомостi;  

- створення та закриття фiлiй/дирекцiй та представництв Товариства, що мають власний баланс; 



- здiйснення iнвестицiй Товариством, включаючи будiвництво нових i реконструкцiю дiючих 

об'єктiв та / або затвердження планiв капiтальних вкладень Товариства на суму, що перевищує 

500 000 (п'ятсот тисяч) гривень; 

- погодження будь-якого правочину Товариства на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) 

гривень, крiм укладення договорiв страхування та перестрахування; 

Винятком у цьому випадку є дiї, пов'язанi з основною дiяльнiстю Товариства, а саме укладання 

та управлiння договорами страхування життя та перестрахування. 

Розмiщення коштiв на депозитних та/або поточних рахунках Товариства за звичайних умов є 

звичайним правочином, що здiйснює Товариство, та не потребує окремої згоди Наглядової ради, 

якщо перевищена вищезазначена сума. Принципи та стратегiчне планування щодо розмiщення 

грошових коштiв повинно бути узгоджено Товариством також з VIENNA INSURANCE GROUP 

через вiддiл по управлiнню iнвестицiйними ресурсами (VIG Asset Management). 

- отримання та надання гарантiй, порук, застав, кредитiв або позик;  

- прийняття зобов'язань по облiгацiям, позикам, кредитам; 

- затвердження загальних принципiв полiтики Товариства;  

- затвердження загальних принципiв участi осiб, що займають керiвнi посади в Товариствi, у 

прибутках, доходах та програмах пенсiйного забезпечення Товариства;   

- надання переважного права (пiсля дотримання переважного права акцiонерiв) придбання акцiй 

Товариства працiвникам та особам, що займають керiвнi посади Товариства або пов'язаним 

пiдприємствам Товариства, членам Правлiння та Наглядової ради пов'язаних пiдприємств 

Товариства; 

- затвердження будь-яких договорiв, укладених мiж членами Правлiння та Товариством; 

- укладення угод з членами Наглядової ради, за яким вони беруть на себе певнi зо-бов'язання по 

вiдношенню до Товариства або його дочiрнiх компанiй, окрiм тих, якi вони виконують у складi 

Наглядової ради, та виконання цих зобов'язань за винагороду, яка  не є звичайною. Це також 

стосується угод з пiдприємствами, в яких члени Наглядової ради мають значну економiчну 

зацiкавленiсть; 

- прийняття на керiвну посаду в Товариство протягом двох рокiв пiсля виконання аудиторського 

висновку аудитором Товариства, аудитором VIENNA INSURANCE GROUP, аудитором значної 

дочiрньої компанiї Товариства, або сертифiкованим бухгалтером, який пiдписував аудиторський 

висновок, або особою, що дiяла вiд його iменi та виконувала важливу роль в ходi аудиторської 

перевiрки, в рамках закону; 

- використання деривативiв; 

- призначення посадових осiб в корпоративнi органи консолiдованих компанiй та дочiрнiх 

пiдприємств Товариства; 

- надання дозволу членам Правлiння щодо займання ними будь-якої посади у якостi директора, 

члена правлiння або наглядової ради в iнших товариствах, якi не входять до складу  VIENNA 

INSURANCE GROUP, а також виконання оплачуваної допомiжної роботи членами Правлiння. 

   Наглядова рада може затвердити додатковi правочини до тих, що вказанi вище, якi 

потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства. 

Крiм того, наступнi питання вимагають погодження Наглядової Ради:  

a. рiчний план Компанiї, у тому числi планування премiй, витрат та доходу; 

b. фiнансовий план, у тому числi стратегiчне розмiщення активiв; 

c. рiчне планування розвитку активiв. 

Вiдсутня непогашена судимiсть  за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду Першого Заступника Голови Правлiння та 

директора. 

Обiймає посаду директора ТОВ "ВIГ Сервiсез", м. Київ, вул. Федорова, 32 а. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 



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

 Тарнопольська Олена Петрiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 085661 19.03.1996 Харкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник Головного бухгалтера ЗАТ СК "ЮПIТЕР ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 04.02.2013, обрано до 01.09.2014 

9) Опис 

 01.09.2014 р. переведена на iншу посаду. 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 рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його 

пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування 

сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i 

контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської 

iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розробку 

i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дисциплiни; 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. 

Вiдсутня непогашена судимiсть  за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посади заступника головного бухгалтера, головного 

бухгалтера. 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Iльюшин Олег Олександрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Vienna Insurance Group Wr. Stаdtische Versicherung AG, Регiональний менеджер по 

Бiлорусi та Росiї 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 



 23.04.2010, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки  визначаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю. 

Здiйснює перевiрку: 

1. фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства; 

2. дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та 

органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством 

України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства; 

3. своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

4. використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 

5. дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства; 

6. фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позикових коштiв; 

7. вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та 

звiтностi нормативним документам; 

8. зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей. 

Вiдсутня непогашена судимiсть  за корисливi та посадовi злочини. 

Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 

Обiймає посаду Заступника Голови Правлiння ПрАТ "УСК "КНЯЖА Вiєнна Iншуранс Груп", м. 

Київ, вул. Глибочицька, 44. 

Протягом останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG 

WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Мартiн Дiвiш 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член Правлiння KOOPERATIVA pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.03.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки  визначаються Статутом та Положенням про Наглядову 

Раду. Голова 

Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 

Основне мiсце роботи: Голова Правлiння KOOPERATIVA pojistovna, a.s., Vienna Insurance 

Group, Чехiя, Прага.  

Протягом останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG 



WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Семенiхiна Олена Анатолiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 099064 01.02.1996 Днiпровський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник Головного бухгалтера ЗАТ СК "ЮПIТЕР ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 03.03.2008, обрано безстроково 

9) Опис 

 01.09.2014 р. Семенiхiнiй Оленi Анатолiївнi перевано соцiальну вiдпустку по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, стала до роботи безстроковоЗдiйснює 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 рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на 

пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї 

облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних 

технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне 

представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його 

майновий стан, доходи i витрати, а також розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на 

змiцнення фiнансової дисциплiни; 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. 

Вiдсутня непогашена судимiсть  за корисливi та посадовi злочини.  

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади заступника головного бухгалтера, головного 

бухгалтера. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Герi Мацоттi 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член Правлiння KOOPERATIVA pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.03.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначаються Статутом та Положенням про Наглядову 

Раду. До компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: 

1. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка 

порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачерго-вих Загальних Зборiв, 

прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; 

2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

3. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку 

денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; 

4. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

5. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних па-перiв; 

6. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

7. обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, 

визначення порядку призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим 

обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - та iн. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Основне мiсце роботи: Старший виконавчий директор KOOPERATIVA pojistovna, a.s.,Vienna 

Insurance Group, Чехiя м. Прага. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня.Протягом 

останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER 

VERSICHERUNG GRUPPE. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Нельга Павло Олександрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АБ "Укргазбанк" Радник Голови Правлiння з питань страхування 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.03.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначаються Статутом та Положенням про Наглядову 

Раду. До компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: 



1. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка 

порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачерго-вих Загальних Зборiв, 

прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; 

2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

3. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку 

денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; 

4. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

5. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

6. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

7. обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, 

визначення порядку призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим 

обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього;- та iн. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

Обiймає посаду Голови Правлiння ПАТ СК "УСГ", м. Київ, вул. Федорова, 32 а. Згода на 

розкриття паспортних даних вiдсутня. 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Наглядової ради 

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

 Пiтер Хаген 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член Правлiння VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE 

 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.03.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначаються Статутом та Положенням про Наглядову 

Раду. 

До компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: 

1. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка 

порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, 

прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; 

2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

3. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку 

денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; 

4. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

5. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 



6. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

7. обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, 

визначення порядку призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим 

обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; 

- та iн. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.Згода на розкриття паспортних 

даних вiдсутня. 

Обiймає посаду Голови Правлiння VIENNA INSURANCE GROUP, Австрiя м. Вiдень, 

Шоттенрiнг, 30. Протягом останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади VIENNA INSURANCE 

GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Юрай Лелкеш 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1951 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 44 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член Правлiння KOOPERATIVA pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.03.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначаються Статутом та Положенням про Наглядову 

Раду. До компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: 

1. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка 

порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачерго-вих Загальних Зборiв, 

прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; 

2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

3. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку 

денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; 

4. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

5. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

6. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

7. обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, 

визначення порядку призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим 

обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; - та iн. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини.Згода на розкриття паспортних 

даних вiдсутня. Протягом останнiх п'яти рокiв займав керiвнi посади VIENNA INSURANCE 

GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE. Обiймає посаду Голови Правлiння 

KOOPERATIVA pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group, Словаччина, Братислава. 



 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Ян Монкевiч 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 43 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Радник Президента Нацiонального Банку Польщi 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 18.03.2013, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначаються Статутом та Положенням про Наглядову 

Раду. 

До компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: 

1. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння (в т.ч. у формi заочного голосування), пiдготовка 

порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачерго-вих Загальних Зборiв, 

прийняття рiшення про обрання способу голосування на Загальних Зборах; 

2. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

3. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування у разi голосування з питань порядку 

денного Загальних Зборiв з використанням бюлетенiв для голосування; 

4. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

5. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

6. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України; 

7. обрання та припинення повноважень Голови та iнших членiв Правлiння Товариства, 

визначення порядку призначення одного iз заступникiв Голови Правлiння виконуючим 

обов'язки Голови Правлiння на час вiдсутностi останнього; 

- та iн. 

Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини.Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Обiймає посаду Радника Президента 

Нацiонального Банку Польщi, Польща. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду голови 

страхових i пенсiйних фондiв Польщi. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Решетник Свiтлана Вiкторiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МЕ 976509 22.12.2009 Соломянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

4) Рік народження 



 1983 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник вiддiлу фiнансового аналiзу Департаменту фiнансiв ЗАТ "Страхова компанiя 

"ТАС" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 23.04.2010, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки  визначаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю. 

Здiйснює перевiрку: 

1. фiнансової документацiї, яку веде Правлiння Товариства; 

2. дотримання Правлiнням при здiйсненнi адмiнiстративно-господарських та 

органiзацiйно-розпорядчих функцiй нормативiв та правил встановлених чинним законодавством 

України, Статутом та iншими внутрiшнiми нормативно-розпорядчими документами Товариства; 

3. своєчасностi та правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

4. використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 

5. дотримання порядку оплати акцiй, передбаченого установчими документами Товариства; 

6. фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позикових коштiв; 

7. вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо облiку та 

звiтностi нормативним документам; 

8. зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей. 

Вiдсутня непогашена судимiсть  за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду начальника фiнансового вiддiлу. 

Обiймає посаду начальника фiнансового вiддiлу ПрАТ "СК "Юпiтер Вiєнна Iншуранс Груп", м. 

Київ, вул. Золотоустiвська, 10-12, прим. 83 в лiтерi А. 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник
а 

ВIЄННА IНШУРЕНС ГРУП АГ 

Вiнер Ферзiхерунг Группе, 

акцiонерне товариство 

вiдсутнiй 1010, Австрiя, мiсто 

Вiдень, Шоттенрiнг, 30 

4 289 084 97.797 4 289 084 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник
а 

        

Усього 4 289 084 97.797 4 289 084 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 11.04.2014 

Кворум зборів 99.7969 

Опис 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.  

2. Обрання членiв Лiчильної комiсiї. 

3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк; 

4. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2013 рiк; 

5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк; 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту 

Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства; 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк; 

8. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк; 

9. Про прийняття рiшення щодо звiльнення членiв Правлiння, Наглядової 

Ради та Ревiзiйної Комiсiї Товариства вiд вiдповiдальностi перед акцiонерами за 

дiї у звiтному перiодi (2013 р.), якi були, стали чи мають бути вiдомi акцiонерам 

Товариства; 

10.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк; 

11.  Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв. Затвердження розмiру 

дивiдендiв та порядку їх виплати. 

Було прийнято рiшення з усiх питань. 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

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 

08.06.2000 271/1/00 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

вiдсутнiй  Документар

ні іменні 

430 1 050 451 500 100 

Опис Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

11.01.2002 04/1/02 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

вiдсутнiй  Документар

ні іменні 

430 1 842 792 060 100 

Опис Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

25.10.2002 514/1/02 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

вiдсутнiй  Документар

ні іменні 

430 3 933 1 691 190 100 

Опис Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

17.04.2003 169/1/03 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

вiдсутнiй  Документар

ні іменні 

430 6 027 2 591 610 100 

Опис Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

16.03.2004 136/1/04 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

вiдсутнiй  Документар

ні іменні 

430 11 547 4 965 210 100 

Опис Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

10.02.2005 82/1/05 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

вiдсутнiй  Документар

ні іменні 

430 25 660 11 033 800 100 

Опис Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

07.10.2005 444/1/05 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

вiдсутнiй  Документар

ні іменні 

430 26 983 11 602 690 100 

Опис Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

24.03.2006 143/1/06 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

вiдсутнiй  Документар

ні іменні 

430 48 953 21 049 790 100 



фондового ринку 

Опис Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

27.07.2010 596/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000077861  Документар

ні іменні 

10 2 104 979 21 049 790 100 

Опис 
Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

Випуск здiйснено у звязку зi змiною номiнальної вартостi акцiї. 

26.08.2010 701/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000089288  Бездокумент

арні іменні 

10 2 104 979 21 049 790 100 

Опис 
Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

Випуск здiйснено у звязку з переведенням акцiйц у бездокументарну форму. 

31.03.2011 182/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000089288  Бездокумент

арні іменні 

10 4 254 979 42 549 790 100 

Опис 
Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

Випуск здiйснено у звязку зi збiльшенням статутного капiталу, повязаного з приєднанням. 

08.11.2011 510/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000089288  Бездокумент

арні іменні 

7.65 4 254 979 32 550 589.3

5 

100 

Опис 

Свiдоцтво видане 30.08.2011 р. 

Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

Випуск здiйснено у звязку зi змiною номiнальної вартостi акцiї та зменшенням статутного капiталу. 

20.12.2011 549/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000089288  Бездокумент

арні іменні 

7.65 4 385 699 33 550 597.3

5 

100 

Опис 

Свiдоцтво видане 06.03.2012 р. 

Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї на фондову бiржу не виставлялися та до лiстингу не включенi. 

Випуск здiйснено у звязку зi збiльшенням статутного капiталу. 

 



XII. 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, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 17 397 17 275 0 0 17 397 17 275 

  будівлі та споруди 16 556 16 691 0 0 16 556 16 691 

  машини та обладнання 178 303 0 0 178 303 

  транспортні засоби 623 274 0 0 623 274 

  інші 40 7 0 0 40 7 

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 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 17 397 17 275 0 0 17 397 17 275 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами):будiвлi та споруди - 50 рокiв, iнвестицiйна нерухомiсть -30 

рокiв, машини та обладнання -3 роки, транспортнi засоби - 5 рокiв, iншi 

основнi засоби 3 роки. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду: будiвлi та 

споруди в т.ч. iнвестицiйна нерухомiсть - 22961, машини та обладнання 

-457, транспортнi засоби - 779, iншi основнi засоби 25. 

Сума нарахованого зносу на кiнець року: будiвлi та споруди в т.ч. 

iнвестицiйна нерухомiсть - 6270,  машини та обладнання -154, 

транспортнi засоби - 515, iншi основнi засоби 8.  

Ступiнь зносу основних засобiв 28,7 %. 

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi переоцiнкою та 

уцiнкою об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi. 

Обмежень на використання майна емiтента не має. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 
даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

01.09.2014 02.09.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

11.03.2014 11.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 



1 2012 3 2 

2 2013 2 1 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  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 ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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



ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 6 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  6 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином 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) 

 

 

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 (запишіть) 

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом 

Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Товариства 

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової радиня 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так ні ні ні 



та членів ревізійної комісії 

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 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення про Службу внутрiшнього аудиту 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



цінних 

паперів 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так ні так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні ні 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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 



Інше 

(запишіть) 

Аудитор не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Перевiрка провордилася згiдно вимог Статуту та Положення про 

Ревiзiйну комiсiю 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори X 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  



Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  
 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

отримання прибутку шляхом здiйснення страхової дiяльностi.  

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

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

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (ВIЄННА IНШУРЕНС ГРУП АГ 

Вiнер Ферзiхерунг Группе, акцiонерне товариство), реєстрацiйний номер  FN 75687 f, Австрiя - 

вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. Змiни складу власникiв iстотної участi 

протягом 2014 року не вiдбувалися. 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

Факти порушення вiдсутнi. 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

Був застосований штраф за порушення термiну сплати самостiйно визначеного грошового 

зобов'язання з авансового внеску з податку на прибуток. 

До членiв наглядової ради та правлiння заходи впливу протягом 2014 року не застосовувались. 



 

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 
ключові характеристики або про відсутність такої системи 

Компанiя використовує систему управлiння ризиками ("ризик-менеджмент"), яка включає низку 

рiзноманiтних заходiв органiзацiйно-фiнансового характеру, що дозволяє певною мiрою 

передбачити наслiдки таких ризикiв та розмiр збитку, який потрiбно вiдшкодовувати. 

Ризик-менеджмент вважається найбiльш ефективною системою управлiння ризиками, яка 

охоплює наступнi послiдовнi етапи: 

" Iдентифiкацiя ризику - виявлення та реєстрацiя усiх можливих джерел ризику, якi можуть 

негативно вплинути на прибутковiсть компанiї, платоспроможнiсть компанiї, та на досягнення 

iнших бiзнес-цiлей компанiї. Процес iдентифiкацiї ризику включає як перегляд iснуючих 

ризикiв i джерел ризику, що могли змiнитись, так i виявлення та реєстрацiю нових ризикiв, що 

з'явились i повиннi бути взятi до уваги. 

" Оцiнка ризику - оцiнка iстотностi даного ризику та визначення групи ризику згiдно 

градацiї впливу ризику ("Низький", "Помiрний", "Високий", "Дуже високий"). Для визначення 

групи ризику можуть застосовуватися як кiлькiснi оцiнки (стрес-тестування, стрес-тестування 

LAT тесту), так i якiснi оцiнки (оцiнка ймовiрностi та чутливостi, експертна оцiнка). Визначення 

групи ризику може базуватися як на однiй оцiнцi, так i на декiлькох оцiнках одночасно. 

" Аналiз ризику i обробка ризику - пошук найоптимальнiших засобiв контролю, а також 

опис можливих засобiв управлiння для рiзних ризикiв. Для даних цiлей створюється карта 

ризикiв, яка мiстить перелiк усiх ризикiв, оцiнку iстотностi даного ризику, оцiнку 

ймовiрностi/чутливостi ризикiв, градацiю впливу ризику, а також вiзуальне представлення 

значимостi ризикiв. 

" Прийняття управлiнських рiшень - вибiр найоптимальнiших засобiв по мiнiмiзацiї 

ризикiв i прийняття рiшень по їх втiленню. 

" Монiторинг ризику - контроль впливу ризику на фiнансовий стан компанiї та контроль за 

процесом реалiзацiї управлiнських рiшень. 

" Звiтування по даному ризику - стосується усiх вищеперерахованих етапiв процесу 

управлiння ризиками. Даний етап виконується безпосередньо пiдроздiлом (працiвником) 

вiдповiдальним за виконання функцiй оцiнки ризикiв. 

Додатковим елементом управлiння ризиками є аудит зi сторони материнської компанiї ВIЄННА 

IНШУРЕНС ГРУП АГ Вiнер Ферзiхерунг Группе. 

 

 

6. 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 

Рiшенням Наглядової ради страховика згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради № 66 вiд 

07.11.2014 р. було затверджено у новiй редакцiї Положення про Службу внутрiшнього аудиту. 

Вiдповiдно до протоколу Наглядової Ради № 64 вiд 27.06.2014 р. обрано Керiвника служби 

внутрiшнього аудиту страховика, на якого покладено виконання функцiй внутрiшнього аудиту 

(контролю) фiнансової установи. Вiдповiдно до результатiв дiяльностi системи внутрiшнього 

аудиту (контролю) 2014 в процесi проведення аудитiв вiдповiдно до Плану внутрiшнього аудиту 

фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СК "ЮПIТЕР ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" на 2014 

рiк службою внутрiшнього аудиту були зробленi наступнi висновки: 

ў дiяльнiсть установи повнiстю вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв 

України, 

ў товариство дотримується  встановлених Нацкомфiнпослуг обов'язкових нормативiв, в 

тому числi показникiв платоспроможностi, 



ў ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає наказу про облiкову полiтику товариства та 

вимогам чинного законодавства, 

ў система управлiння ризиками товариства органiзована належним чином та функцiонує у 

вiдповiдностi з вимогами Нацкомфiнпослуг, 

ў товариство дотримується в своїй iнвестицiйнiй дiяльностi Правил розмiщення страхових 

резервiв iз страхування життя,затверджених Нацкомфiнпослуг, жодних порушень розмiщення 

активiв не виявлено, 

ў жодних змiн в затверджених та зареєстрованих Правилах добровiльного страхування 

життя протягом 2014 року не вiдбувалось, 

ў страховi резерви формуються та розраховуються у вiдповiдностi до Методики 

формування резервiв iз страхування життя, 

ў проведення операцiй перестрахування вiдповiдає установчим, внутрiшнiм документам та 

вимогам чинного законодавства, 

ў установа дотримується затвердженого Бюджету компанiї на рiк, 

ў виконання зобов'язань перед клiєнтами та контрагентами здiйснюється своєчасно та в 

повному обсязi, 

ў ведення податкового облiку товариства вiдповiдає податковому законодавству України, 

ў установа забезпечує належний рiвень збереження конфiденцiйної iнформацiї, 

ў товариство своєчасно та в повному обсязi звiтує державним органам та Наглядовiй Радi 

установи, достовiрно вiдображає данi у звiтностi товариства, 

ў рекомендовано пiдвищити до максимально прийнятного рiвень навантаження в тарифах 

компанiї, аби покрити рiвень витрат на випуск полiсу, 

ў рекомендовано пiдвищити рiвень автоматизацiї бiзнес-процесiв компанiї, 

розглянути можливiсть пiдвищити якiсть клiєнтського сервiсу. 

Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ, подаються разом з цим Звiтом про корпоративне управлiння в складi такої звiтностi. 

 

 

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

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Такi факти вiдсутнi. 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Товариство не проводило операцiй купiвлi-продажу активiв у розмiрах, що перевищують 

встановлений у статутi товариства розмiр протягом 2014 року. 

 

9. 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 про їх відсутність 

Здiйснення операцiй страхування та перестрахування. 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

Товариство не отримувало жодних рекомендацiй органiв,  якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку протягом 2013 року. 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

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

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
Зовнiшнiй аудитор наглядової ради товариства вiдсутнiй . 



 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 
 ТОВ "Аудиторська фiрма "Оригiнал" практикує на ринку аудиту з 1994 року (20 рокiв) 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 Бiльше 10 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 не надавалися 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 вiдсутнi 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 Аудит також проводили ЗАТ "Делойт енд Туш ЮСК", ТОВ Аудиторська Фiрма 

"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", KPMG Австрiя АГ Аудит та Податковий консалтинг 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 Стягнення вiдсутнi.Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських 

послуг № 0292, видане рiшенням  Аудиторської палати України вiд 26 квiтня 2012 р. № 

249/5)Факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена 

аудиторським висновком, виявлених органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, вiдсутнi. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 Розгляд скарг вiдбувається внутрiшньою комiсiєю товариства iз захисту прав споживачiв 

фiнансових послуг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Первинний розгляд скарг здiйснює начальник вiддiлу андерайтингу та врегулювання 

страхових випадкiв Пiдлужна О.В., що надалi передає скарги на розгляд внутрiшнiй комiсiї 

товариства iз захисту прав споживачiв фiнансових послуг 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 Протягом 2014 року товариством отримано одну скаргу вiд страхувальника щодо розмiру 

викупної суми, що була виплачена йому у зв'язку iз розiрванням договору страхування життя. 

Скарга була задоволена частково. 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 Протягом 2014 року розглядалися 3 судовi справи, предметом яких були вимоги 

страхувальникiв або вигодонабувачiв щодо страхових виплат. Станом на 31.12.2014р. у судах 

розглядалися  2 справи. 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ Аудиторська фiрма 

"Оригiнал" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

22862145 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04070 м. Київ, вул. Волоська, 

50/38, кв. 3 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0292, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 
2014 рiк 

Думка аудитора умовно-позитивна 





КОДИ 

Дата 31.12.2014 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "ЮПIТЕР 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 30434963 

Територія м.Київ, м.Київ за КОАТУУ 8000000000 

Організаційно-пра
вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Страхування життя за КВЕД 65.11 

Середня кількість працівників: 31 

Адреса, телефон: 01135 мiсто Київ, Золотоустiвська, 10-12, примiщення 83 в лiтерi А, 044 585 55 08 

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 31.12.2014 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 121 142 

    первісна вартість 1001 135 212 

    накопичена амортизація 1002 ( 14 ) ( 70 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 13 112 10 745 

    первісна вартість 1011 16 800 13 680 

    знос 1012 ( 3 688 ) ( 2 935 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 4 285 6 530 

    первісна вартість 1016 6 350 10 542 

    знос 1017 ( 2 065 ) ( 4 012 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 4 117 30 387 

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 21 984 29 954 



Усього за розділом I 1095 43 619 77 758 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 101 176 

Виробничі запаси 1101 101 176 

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 407 164 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 274 225 

    з бюджетом 1135 14 303 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 5 293 

    з нарахованих доходів 1140 2 808 2 401 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 13 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 79 175 117 442 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 79 175 117 442 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 298 445 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 298 445 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 83 090 121 156 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 126 709 198 914 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 33 551 33 551 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 14 038 13 830 

Додатковий капітал 1410 8 999 8 999 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 261 357 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -14 906 -12 073 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 41 943 44 664 

    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 12 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 79 765 147 791 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 79 329 146 222 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 436 1 569 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 79 777 147 791 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 4 396 5 765 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 47 358 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 546 336 

Усього за розділом IІІ 1695 4 989 6 459 

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 126 709 198 914 

 

Керівник    Васютiн Руслан Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Семенiхiна Олена Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 25.12.2014 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "ЮПIТЕР 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 30434963 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 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 47 534 40 793 

Премії підписані, валова сума 2011 47 968 41 129 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 434 ) ( 336 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 7 075 ) ( 4 153 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 40 459 36 640 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 -66 746 -18 836 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1 133 -1 666 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1 133 -1 666 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 62 655 12 876 

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 ( 14 710 ) ( 8 683 ) 

Витрати на збут 2150 ( 8 044 ) ( 13 522 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 12 230 ) ( 3 496 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 251 3 313 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 2 360 316 

Інші доходи 2240 209 182 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 43 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 7 ) ( 885 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 813 2 883 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -937 -973 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 876 1 910 

    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 348 669 

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 348 669 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 348 669 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 224 2 579 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 473 499 

Витрати на оплату праці 2505 6 250 3 731 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 463 1 107 

Амортизація 2515 1 115 866 

Інші операційні витрати 2520 25 683 19 498 

Разом 2550 34 984 25 701 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.000000 0.000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.000000 0.000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00 

 

Керівник    Васютiн Руслан Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Семенiхiна Олена Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2014 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "ЮПIТЕР 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" 
за ЄДРПОУ 30434963 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2014 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 97 80 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 512 

Надходження від повернення авансів 3020 9 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 10 20 

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

Надходження від операційної оренди 3040 65 57 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 49 229 42 693 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 9 690 6 451 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 135 ) ( 4 790 ) 

Праці 3105 ( 5 231 ) ( 3 106 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 607 ) ( 1 212 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 176 ) ( 2 274 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 270 ) ( 1 179 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 13 ) ( 12 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 8 ) ( 11 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 30 ) ( 80 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 21 684 ) ( 21 883 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 3 478 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18 759 16 468 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 799 

    необоротних активів 3205 0 96 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 1 544 128 

    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 ( 23 709 ) ( 2 620 ) 

    необоротних активів 3260 ( 245 ) ( 562 ) 

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 -22 410 -2 159 

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 3 600 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3 600 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -51 14 309 

Залишок коштів на початок року 3405 79 175 63 505 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 38 318 1 361 

Залишок коштів на кінець року 3415 117 442 79 175 

 

Керівник    Васютiн Руслан Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Семенiхiна Олена Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 05.12.2014 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство "ЮПIТЕР 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА IНШУРАНС 

ГРУП" 
за ЄДРПОУ 30434963 

 

Звіт про власний капітал 
За 2014 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 33 551 14 038 8 999 261 -14 906 0 0 41 943 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 -556 0 0 563 0 0 7 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 33 551 13 482 8 999 261 -14 343 0 0 41 950 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 876 0 0 1 876 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 348 0 0 0 0 0 348 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 348 0 0 0 0 0 348 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 96 -96 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 0 490 0 0 490 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 348 0 96 2 270 0 0 2 714 

Залишок на кінець року  4300 33 551 13 830 8 999 357 -12 073 0 0 44 664 

 

Керівник    Васютiн Руслан Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Семенiхiна Олена Анатолiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "ЮПIТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВIЄННА 

IНШУРАНС ГРУП" за 2014 р. складена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV  та  Методичних 

рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової звiтностi, затверджених наказом Мiнфiну вiд 

28.03.2013 р. № 433 

Фiнансова звiтнiсть складається з: 

- Балансу (Звiт про фiнансовий стан);  

- Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи). 

- Звiту про рух грошових коштiв" (прямим методом) 

- Звiту про власний капiтал ( Звiт про змiни у власному капiталi) 

- Примiток  до рiчної фiнансової звiтностi  

 

Основнi засоби товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi 

засоби".  

В товариствi використовувати такi класи активiв: 

" iнвестицiйна нерухомiсть; 

" будинки 

" офiсна технiка; 

" транспортнi засоби; 

" меблi; 

" iншi основнi засоби. 

Основнi засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох компонентiв, що 

мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду товариству рiзними 

способами, враховувати окремо. 

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх 

собiвартiстю 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi 

активу. 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом 

виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, 

необхiдному для його використання у спосiб передбачений комiсiєю.  

Амортизацiю активу припиняємо на одну з двох дат, яка вiдбудеться ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкується як утримуваний для продажу згiдно з МСФЗ 5 "Непоточнi активи, 

утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, з якої припиняється визнання 

його активом. 

Окремi об'єкти основних засобiв (земля, будiвлi, споруди) пiсля визнання їх активом,  

облiковуємо за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки 

мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення 

корисностi. 

Об'єкти основних засобiв (iнвестицiйна нерухомiсть) згiдно МСФЗ 40 вiдображаються за 

переоцiненою вартiстю та позитивна переоцiнка вiдображається в капiталi. 

 

 

 

 Iнвестицiйна нерухомiсть Будинки та споруди Офiсна технiка Меблi Iншi основнi 

засоби  

Всього 



Первiсна вартiсть:        

На 31.12.2013 9745.0 11994.0 352.0 9.0 1051.0 23150.0 

Прибуття 797.0 425.0 232.0 6.0 11.0 1472.0 

Вибуття  - - 127.0 - 273.0 400.0 

На 31.12.2014 10542.0 12419.0 457.0 15 789.0 24222.0 

       

Накопичена амортизацiя:       

На 31.12.2013 3289.0 1894.0 177.0 5.0 388.0 5753.0 

На 31.12.2014 4012.0 2258.0 154.0 8.0 515.0 6947.0 

       

Чиста балансова вартiсть:        

На 31.12.2013 6456.0 10100.0 175.0 4.0 663.0 17397.0 

На 31.12.2014 6530.0 10161.0 303.0 7.0 274.0 17275.0 

 

Нематерiальнi активи товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 

"Нематерiальнi активи". 

Об'єктами нематерiальних активiв є: 

         o авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

o лiцензiї. 

Програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 

 

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе 

вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх 

використання, але не бiльше 3 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з моменту коли цей 

нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у 

спосiб передбачений комiсiєю.  

Зменшення корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї 

здiйснюється щорiчно шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його 

балансовою вартiстю. 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному 

всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв 

визнання певного в МСБО 17 "Оренда". 

 В нашому товариствi оренда класифiкуються як операцiйна оренда. 

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання"  

i 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".  

З метою складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнвестицiї класифiкуються за категорiями: 

o призначенi для торгiвлi; 

o утримуванi до погашення ( облiгацiї); 

o наявнi для продажу. 

Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю. 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, призначенi як доступнi 

для продажу i не класифiкованi як: а) позики та дебiторська заборгованiсть; б) утримуванi до 

строку погашення iнвестицiї або в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку. 

  Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю. 

 

Фiнансовi iнвестицiї, якi належать товариству на правах власностi  виглядають так: 

 31.12.2014 



утримуванi до погашення ( облiгацiї внутрiшньої державної позики Мiнiстерства 

фiнансiвУкраїни) 30387 

 

 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 

"Запаси".  

Запаси враховуються за однорiдними групами: 

" товари; 

" основнi матерiали, що використовуються процесi виробництва страхових послуг; 

" допомiжнi матерiали, що використовуються процесi виробництва страхових послуг. 

 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за  собiвартiстю. 

Причинами списання запасiв є: 

" пошкодження; 

" часткове або повне зiстарювання; 

" витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут. 

 

Запаси  в балансi виглядають так: 

 01.01.2014 31.12.2014 

основнi матерiали, що використовуються процесi виробництва страхових послуг 100 156 

допомiжнi матерiали, що використовуються процесi виробництва страхових послуг 1 3 

товари 0 17 

Разом: 101 176 

 

 

Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво з 

надання страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю. 

Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi товариство 

здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання 

фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".  

Операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка виникає в процесi страхової 

дiяльностi товариства за умови пiдписання договору та внесення коштiв.  

Не операцiйна дебiторська заборгованiсть виникає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною 

дiяльнiстю товариства. До неї вiдносяться позики  виданi працiвникам компанiї, та аванси 

рiзним органiзацiям. 

Дебiторську заборгованiсть класифiкується: 

1) рахунки до отримання - вiд дебiторської заборгованостi, який виникає при продажу страхових 

послуг; 

2) дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю; 

3) iнша заборгованiсть: 

Дебiторська заборгованiсть оцiнюється  за  справедливою вартiстю i балансова вартiсть її 

зменшується застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, 

яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв до строку погашення до 

поточної чистої балансової вартостi фiнансового активу. 

 

Дебiторська заборгованiсть  в балансi виглядає так: 

 01.01.2014 31.12.2014 

дебiторська заборгованiсть, яка виникає при продажу страхових послуг 407 164 

дебiторська заборгованiсть з бюджетом 14 303 

дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 274 225 

дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 2808 2401 



   

 

На початку 2014 року товариство мало актив у виглядi депозиту в ПАТ "Банк Форум". В зв'язку 

з початком процедури лiквiдацiї банку, товариство прийняло рiшення сформувати резерв 

сумнiвних боргiв на всю суму заборгованостi, бо малоймовiрно, що кошти будуть повернутi. 

Загальна сума резерву склала 3 647,8 тис.грн., яка була вiдображена у звiтi про фiнансовi 

результати. 

 

Грошовi кошти складаються з грошових коштiв в банках, готiвки в касi. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. 

Фiнансова звiтнiсть компанiї складена в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є 

функцiональною валютою. 

 

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення 

операцiї. 

 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" всi 

монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у 

Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. 

 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються наростаючим пiдсумком, у 

звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 

. Облiк i визнання зобов'язань та резервiв  товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 

"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти в балансi виглядають так:  

 01.01.2014 31.12.2014 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 33949,6 27097 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi 45225,4 90345 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають: 

 01.01.2014 31.12.2014 

Поточнi рахунки в банках 7455,5           989 

Депозити 71719,5 116453 

 

Поточнi грошовi кошти розмiщенi в таких банках:  

 

 31.12.2014 

ПАТ Банк Нацiональний Кредит 2,4 

КРД Райффайзен Банк Аваль 631,7 

КРД Райффайзен Банк Аваль (Євро) 52,5 

Ф-я КГРУ ПАТ"ПриватБанк" 248 

КРД Райффайзен Банк Аваль (дол.США) 9,6 

ПАТ ОТП Банк 44,6 

КБ ПАТ Хрещатик 0,2 

Разом: 989 

 

Депозити  розмiщенi в таких банках: 

 



 31.12.2014 

ПАТ "Євро Банк"           300 

ПАТ "Iдея Банк"  1457 

ПАТ "ОТП Банк"  11576,7 

ПАТ "УкрЕксiмБанк"  27240,5 

ПАТ "Банк Траст" 300 

ПАТ АБ "Укргазбанк" 27014,6 

ПАТ "Укрсоцбанк" 13463,1 

ПАТ "Альфа Банк" 20025,2 

ПАТ "Ощадбанк Україна" 14713,2 

ПАТ Банк Кредит Днiпро  362,7 

Разом: 116453 

 

Зобов'язання товариства, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i 

поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка 

дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

 

Поточнi зобов`язання  виглядають так: 

 01.01.2014 31.12.2014 

Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв 4396 5765 

Iншi поточнi зобов'язання  546 336 

Разом: 4942 6101 

 

Резерви визнаються, якщо товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно 

вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

 

Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щорiчно станом на 

кiнець року, який на 31.12.2014р. складає 358,2 тис.грн. 

 

Страховi резерви  на 31.12.2014 р. у сумi 147 791 тис.грн., виглядають так: 

 31.12.2014 

Резерв довгострокових зобов`язань (математичнi резерви) 146 222 

Резерв належних виплат страхових сум 1569 

Частка перестраховикiв у резервах  445 

 

Страховi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв: 

 

грошовi кошти на поточному рахунку 693,7 

банкiвськi вклади  (депозити) 103 453,8 

цiннi папери, що емiтуються державою (ОВДП) 30 386,5 

нерухоме майно 12817,0 

права вимоги до перестраховикiв 440,0 

Разом: 147 791 

 

 При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України. 

 Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" ми  провели перевiрку 

адекватностi зобов'язань. До оцiнки адекватностi страхових зобов'язань ми залучати актуарiїв та 

фахiвцiв з актуарної та фiнансової математики. 

 Станом на кiнець звiтного перiоду страховик оцiнював адекватнiсть визнаних ним 



страхових резервiв (LAT тест) за договорами добровiльного страхування життя. Результат тесту 

показує на скiльки потрiбно збiльшити сформованi резерви для покриття майбутнiх зобов'язань. 

Для цього застосовувалась модель дисконтованих грошових потокiв.  

 Грошовi потоки враховували:  

- премiї, передбаченi умовами договору; 

- виплати при настаннi страхового випадку, передбаченi умовами договору; 

- бонуси оголошенi страхувальнику та прогнозованi, якi будуть оголошенi в майбутньому; 

- аквiзицiйнi та адмiнiстративнi витрати; 

- виплати викупних сум при достроковому розiрваннi договорiв. 

  

Усi припущення та оцiнки щодо таблиць смертностi, коефiцiєнту розiрвання договорiв, витрат 

та вiдсоткових ставок для вiдповiдних валют страхування є консервативними чи "найкращими 

оцiнками" або отриманi шляхом аналiзу їх за весь перiод дiяльностi компанiї. 

 Згiдно описаної моделi вище отримано значення LAT тесту рiвним 0. Отже, визнанi 

страховi резерви є адекватними та достатнiми для покриття страховим товариством усiх 

майбутнiх зобов'язань за договорами добровiльного страхування життя. 

 Всi винагороди працiвникам в товариствi враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 

19 "Виплати працiвникам". 

Доходи товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в 

результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути 

достовiрно визначена. 

Сума (нарахованих) отриманих премiй за 2014 рiк склала 47 968   тис. грн.                                                               

Премiї, сплаченi  (нарахованi) перестраховикам 434 тис.грн. 

 2014 рiк 

Страховi вiдшкодування 1624 

Викупнi суми 5451 

Разом: 7075 

 

Адмiнiстративнi витрати 

 2014 рiк 

Заробiтна плата  6250 

Вiдрахування до соцiальних фондiв 1463 

Амортизацiя на необоротнi активи                   1115 

Витрати на зв'язок 101 

Витрати на оренду 16 

Банкiвське обслуговування та РКО 484 

Матерiальнi витрати 473 

Утримання автотранспорту 85 

Аудиторськi послуги 117 

Послуги нотарiуса 18 

Послуги кур'єра, поштовi послуги 121 

Консультацiйно-iнформацiйнi послуги 1862 

Комунальнi послуги , охорона 141 

Послуги аутсорсiнгу 1124 

Страхування 247 

Послуги зберiгача та реєстратора 4 

Передплатнi видання, iнформацiйне забезпечення 38 

Витрати на вiдрядження 303 

Представницькi витрати 83 

IТ забезпечення 195 

Маркетинг, обслуговування заходiв 129 



Податки i збори 22 

Послуги експерта, транспортнi послуги 36 

Навчання спiвробiтникiв 15 

Iншi витрати 85 

Членськi внески 24 

Телекомунiкацiйнi витрати 159 

Разом: 14710 

 

Витрати  на збут  

 2014 рiк 

Агентська винагорода 7813 

Реклама 231 

Разом: 8044 

 

Iншi операцiйнi доходи  

 2014 рiк 

Операцiйна курсова рiзниця 52881 

Дохiд вiд оренди 63 

Вiдсотки, нарахованi за депозитними вкладами 9522 

Реалiзацiя основних засобiв 3 

Комiсiя цедента 186 

Разом:  62655 

 

Iншi операцiйнi витрати  

 2014 рiк 

Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 8143 

Iншi 364 

Сумнiвнi та безнадiйнi борги 3723 

Разом: 12230 

 

Iншi фiнансовi доходи  

 2014 рiк 

Вiдсотки за облiгацiями  Мiнфiну 2360 

Разом: 2360 

 

 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї 

не вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Податок на прибуток розраховується 

вiдповiдно до Податкового кодексу України i за 2014 р. склав  937 тис. грн. 

 За результатами 2014р. товариство отримало прибуток в сумi 1876 тис.грн. 

 

Статутний капiтал включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi 

отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний 

дохiд. 

Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до 

Статуту. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасникiв. 

   

Розмiр статутного капiталу страховика 33551 тис. грн. 

 

Система внутрiшнього контролю 



 

Проведення внутрiшнiх перевiрок в товариствi протягом 2014 року здiйснювалося  внутрiшнiм 

аудитором.   

За результатами проведених перевiрок було розроблено рекомендацiї та наданi вказiвки щодо їх 

усунення. Рекомендацiї внутрiшнього аудитора враховано у роботi. 

 

Iнформацiя вiдповiдно до МСБО "Подiї  пiсля звiтного перiоду" 

Подiй пiсля звiтного перiоду - сприятливих та несприятливих подiй, якi вiдбувались з кiнця 

звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску - не було. 

 

Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами 

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливiсть контролювати 

iншу сторону або здiйснювати  суттєвий вплив  на прийняття фiнансових та операцiйних 

рiшень iншою стороною. 

Операцiї мiж пов'язаними сторонами  - передбачають передачу ресурсiв або зобов'язань, 

незалежно вiд стягування плати. 

Спiльний контроль - зафiксоване угодою розподiлення прав контролю. 

В 2014 роцi товариство не здiйснювала операцiй з продажу та закупiвлi товарiв, робiт i послуг 

мiж акцiонерами.  

Винагороди у формi акцiй - не  нараховувалися та не отримувалися 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, не має заборгованостi за сумами, що пiдлягають 

виплатi пов'язаним сторонам.  

 


