
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

              30.04.2021 

             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

               № 3-1/108 

                  вихідний реєстраційний 

                  номер електронного документа) 
 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 

2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Голова 

Правлiння 
      

Коваленко Вiталiй Вiкторович 

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

уповноваженої особи емітента) 

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2020 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КД 

ЖИТТЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма . 
Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи. 
35525143 

4. Місцезнаходження . 01135 м. Київ Шевченкiвський р-н д/н вул.Полтавська, буд 10 

5. Міжміський код, телефон 

та факс. 
(044) 237-77-48 (044) 237-77-49 

6. Адреса електронної 

пошти. 
ep@kd-life.com.ua 

7. Дата та рішення 

наглядової ради емітента, 

яким затверджено річну 

інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів 

акціонерів, яким 

затверджено річну 

інформацію емітента (за 

наявності) 

Рішення загальних зборів акціонерів 

Протокол № 1 Загальних зборiв акцiонерiв від 23.04.2021р. 

8. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює діяльність з 

оприлюднення 

регульованої інформації від 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 



імені учасника фондового 

ринку (у разі здійснення 

оприлюднення). 

9. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює подання 

звітності та/або 

адміністративних даних до 

Національної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку (у разі, 

якщо емітент не подає 

Інформацію до 

Національної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 

розміщено на власному 

веб-сайті учасника 

фондового ринку 

  

https://www.kd-life.com.ua/finansova-zvitnist/  30.04.2021 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 
 

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента. X 

9. Опис бізнесу. X 

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

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

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 

емітента в разі їх звільнення; 
 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

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

доходів або витрат емітента: 
X 

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

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування; 
X 

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

та/або ризику грошових потоків; 
X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 
X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

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

загальних зборах емітента; 
X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

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

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

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

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
 

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

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

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

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

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

також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 
X 

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

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

біржового реєстру: 
X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

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

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

будівництва). 
 

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

такого емітента. 
 

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

розміру статутного капіталу такого емітента. 
 

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

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів. 
 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

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

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 
X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

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

правочинів. 
 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 
 



29. Річна фінансова звітність. X 

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

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
X 

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

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента. 
 

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

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
 

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

протягом звітного періоду. 
 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
 

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

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 
 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття. 
 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 

iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 

вiдсоткiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 

оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 

включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 

мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 

емiтента. 

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 

4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 

емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 

рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 

II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 

хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 

та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 

корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 

4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 



Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

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

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 

оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 

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

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 

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

значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 

прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 

пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 

випускав облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 

емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 

включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

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

емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 

немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 

цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 

за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 

складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 

протягом звiтного перiоду. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 

складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 

5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 

роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

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

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 

пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 

глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

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

такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 

емiтента вiдсутня. 

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

здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 

емiтента. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв 

особливої iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 

кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 

iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 

кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 

звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 

перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 

iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 

емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 

звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 

Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 

зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 

кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 

звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 

перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 

звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 

iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 

звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 

мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КД ЖИТТЯ" 

3. Дата проведення державної реєстрації  30.10.2007 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  36015000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 22 

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

65.11  СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

      

      

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Акцiонерне товариство "ПРОКРЕДИТ БАНК" 

2)  МФО банку  320984 

3)  IBAN  UA433209840000026505210325410 

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 Акцiонерне товариство "ПРОКРЕДИТ БАНК" 

5)  МФО банку  320984 

6)  IBAN  UA433209840000026505210325410 

 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

N 

з/п 

Номер та дата рішення, 

яким накладено 

штрафну санкцію 

Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 

1 
№ 238/218/13-3/17-ФМ 

25.05.2020 
Нацкомфінпослуг 

Про застосування санкцій, передбачених 

Законом України "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення" за невиконання вимоги 

забезпе 

Штраф  в сумі 5100 грн.було сплачено в 

установлені законом строки. 

Опис д/н 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
Товариство не має пiдроздiлів. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу в 2020 році- 18 

осіб. Позаштатних працiвникiв - немає,осiб,якi працюють за сумiсництвом у 2020 

році - 1.  

 

Фонд оплати працi в 2020 році - 5 636,8 тис. грн., в 2019 році - 5 123,9 тис. грн.  

Емiтент проводить навчання працiвникiв для забезпечення необхiдного рiвня 

квалiфiкацiї. 

 

 

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

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

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

 
За звiтний перiод емiтент належав до Асоціації "Українська федерація убезпечення". 

 

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

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

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

діяльності 

 
У 2020 р. емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, 

підприємствами, установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Суттєві положення облікової політики. Основа оцінки, застосована при складанні 

фінансової звітності. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної 

собівартості та справедливої або амортизованої вартості окремих фінансових 

інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", з використанням методів 

оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою 

вартістю". Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості, як 

ціни яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у 

звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання 

біржових курсів або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за 

характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі 

визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових 

активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і 

відповідних методів оцінки.  

Загальні положення щодо облікових політик. Основа формування облікових політик. 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової 

звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу 



скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію 

про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не 

слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облікова політика 

Компанії розроблена та затверджена керівництвом Компанії відповідно до вимог МСБО 

8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ. 

Інформація про зміни в облікових політиках. Компанія обирає та застосовує свої 

облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо 

МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких 

інші політики можуть бути доречними. Компанія вперше застосувала деякі поправки до 

стандартів, які вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 

року або після цієї дати, але вони не вплинули на фінансову звітність Компанії за 

2020 рік. 

 Форма та назви фінансових звітів. Перелік та назви форм фінансової звітності 

Компанії відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до 

фінансової звітності", та форми Приміток, що розроблені відповідно до МСФЗ. 

 Методи подання інформації у фінансових звітах. Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний 

дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, 

основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким 

витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, 

наприклад, витрат на адміністративну діяльність.  

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових 

коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається 

інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. 

Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на 

підставі облікових записів Компанії. 

Визнання та оцінка фінансових інструментів. Компанія визнає фінансовий актив або 

фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ , коли і тільки коли воно стає 

стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання 

або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 

розрахунку. За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання 

поділяються на поточні (зі строком виконання зобов'язань до 12 місяців) та 

довгострокові (зі строком виконання зобов'язань більше 12 місяців). Компанія 

класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за 

амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких 

чинників:  

- моделі бізнесу суб'єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  

- характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

Компанія визнає такі категорії фінансових активів: 

- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку; 

-фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Компанія визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

- фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання 

Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю. При припиненні визнання 

фінансового активу повністю різниця між: балансовою вартістю (оціненою на дату 

припинення визнання) та отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий 

отриманий актив мінус будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або 

збитку. 

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається 

з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу 

генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на 

непогашену частку основної суми. Облікова політика щодо подальшої оцінки 

фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової 

політики. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, кошти в банках на 

поточних рахунках та короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик 

зміни вартості з первісним строком погашення не більше трьох місяців від звітної 

дати. Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними 

проводитися в національній валюті та в іноземній валюті. Грошові кошти та їх 

еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості. Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, 

представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю. Первісна та 

подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється 

у функціональній валюті за офіційними курсами НБУ. 

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. До фінансових 

активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Компанія відносить 



облігації, депозити, дебіторську заборгованість. Після первісного визнання 

Компанія оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного 

відсотка. 

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Компанія використовує одну чи 

кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для 

фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, 

включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка 

відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної 

суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.  

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між 

договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Компанії за 

договором; і грошовими потоками, які Компанія очікує одержати на свою користь. 

Станом на кожну звітну дату Компанія оцінює, чи зазнав кредитний ризик за 

фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При 

виконанні такої оцінки Компанія замість зміни суми очікуваних кредитних збитків 

використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом 

очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки 

Компанія порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим 

інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 

інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано 

необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або 

зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного 

визнання. 

Компанія може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим 

інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було 

з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на 

звітну дату. У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на 

звітну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим 

активом, Компанія оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою 

балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових 

потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим 

активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або 

збиток від зменшення корисності. 

Компанія визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до 

дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення 

таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних 

фінансових інвестицій. Компанія відносно банківських депозитів має наступну модель 

розрахунку збитку від знецінення фінансового активу: 

- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень 

рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабільний", що 

присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру 

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв 

збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні 

від 1 до 3-х місяців - розмір збитку складає 0%, від 3-х місяців до 1 року - 1% 

від суми розміщення, більше 1 року - 2%); 

- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом 

(спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які 

внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату 

розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми 

вкладу в залежності в розміру ризиків. 

Дебіторська заборгованість. Безумовна дебіторська заборгованість визнається як 

актив тоді, коли Компанія стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває 

юридичне право одержати грошові кошти. Первісна оцінка дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою вартістю. Після первісного визнання подальша оцінка 

дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою вартістю. Поточну 

дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Компанія оцінює за 

сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Дебіторська заборгованість за послуги страхування, позики та інша дебіторська 

заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на 

активному ринку, класифікуються як "позики видані та дебіторська заборгованість". 

Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю - це заборгованість за 

договорами страхування життя, погашення якої очікується впродовж 45 днів від дати 

звітності. 

Зобов'язання. Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли 

Компанія стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання 

сплатити грошові кошти. Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають 

одній або декільком із нижченаведених ознак: 

-Керівництво Компанії сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

-Керівництво Компанії не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання 

протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 



Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 

визнання зобов'язань, у подальшому - за амортизованою вартістю.  

Зобов'язання за вимогами по договорам страхування життя. Оцінка зобов'язань, що 

випливає з вимог за договорами страхування життя є найбільш важливою 

бухгалтерською оцінкою Компанії. Існують декілька причин невизначеності, які 

необхідно враховувати при оцінці цих зобов'язань, та по яким Компанія має 

обов'язок здійснити виплати за такими вимогами. Розмір страхових резервів Компанії 

визначається на підставі чинного законодавства України стосовно формування 

резервів із страхування життя. Керівництво Компанії вважає, що зобов'язання по 

зазначеним вимогам розраховані на кінець 2019 року є адекватними. 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 

реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 

Основні засоби. Компанія визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він 

утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, 

або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість 

яких більше 6000,0 грн. Об'єкти основних засобів відображаються за первісною 

вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та нарахованих збитків від 

знецінення. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової 

балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми 

активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до 

нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. Витрати 

на ремонт і поточне обслуговування відображаються у звіті про сукупний дохід у 

періоді їх виникнення. Амортизація нараховується в цілях списання вартості або 

переоцінки активів з використанням лінійного методу протягом очікуваного строку 

корисного використання таким чином: 

Групи Строк корисного використання, роки 

Нежитлові приміщення 50 

транспортні засоби 5 

комп'ютерна техніка та офісне устаткування 3 

офісні меблі, побутова техніка, інвентар 3-7 

оптичні, електромеханічні прибори та системи зв'язку 3-7 

Нематеріальні активи. На балансі Компанії обліковується ліцензія на добровільне 

страхування життя (що є основною діяльністю Компанії), строк корисного 

використання якої - невизначений. Нематеріальний актив з невизначеним терміном 

корисної служби не амортизується. Термін корисної служби нематеріального активу з 

невизначеним строком корисної служби аналізується на кожну звітну дату на предмет 

з'ясування, чи дійсно в світлі останніх подій і обставин він є невизначеним. 

 Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів. На кожну звітну 

дату Компанія оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Компанія зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 

відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від 

його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи 

збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. 

Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в 

попередніх періодах, Компанія сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні 

оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання 

збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в 

майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 

необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного 

використання. 

Товарно-матеріальні запаси відображаються за найменшою з двох величин: 

собівартістю або ціною можливого продажу. Товарно-матеріальні запаси що 

утримуються Компанією, використовуються у поточній господарській діяльності 

Компанії і не призначені для подальшої реалізації. Станом на 31 грудня 2019 року 

балансова вартість запасів, що включають у тому числі поліси (бланки суворої 

звітності), становить 18 тис. грн. 

Забезпечення визнаються, коли Компанія має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, 

ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі 

втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

Компанія також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) 

відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової 

політики Компанії. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає 

інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи 

відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з 

кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього 

середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку.  

Виплати працівникам. Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як 

витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. 



Компанія визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за 

відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які 

збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

Пенсійні зобов'язання. Відповідно до українського законодавства, Компанія утримує 

внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески 

розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, 

такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, 

що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна 

платня.  

Визнання доходу від реалізації страхових послуг. Доходи Компанії від реалізації 

страхових послуг визнаються за методом нарахування, що дає можливість здійснювати 

контроль за своєчасною і повною сплатою страхувальниками страхових премій. Умови 

вступу в дію договору страхування визначається Правилами страхування за окремо 

розробленою та затвердженою програмою страхування. Не визнаються доходом отримані 

авансом страхові платежі (внески, премії). Такі страхові платежі (внески, премії) 

обліковуються як заборгованість за отриманими авансами і враховуються окремо (МСБО 

№1 "Подання фінансової звітності"). Отримані авансом страхові платежі визнаються 

доходом протягом терміну дії договору страхування методом рівномірного 

нарахування, відповідно до встановленого графіку сплати страхових премій. 

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним 

курсом обміну НБУ на дату проведення операцій. Монетарні активи та зобов'язання, 

виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами 

обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною 

собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, 

немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 

відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові 

різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку 

або збитку в тому періоді, у якому вони виникають. Компанія використовувала 

обмінні курси на дату балансу: 

 31 грудня 2020 року 31 грудня 2019 року 

1 долар США 28.2746 23.6862 

1 євро 34.7396 26.422 

Основні припущення, оцінки та судження. При підготовці фінансової звітності 

Компанія здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової 

звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з 

тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 

попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються 

обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової 

вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у 

керівництва Компанії інформації про поточні події, фактичні результати можуть 

зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 

важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в 

яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової 

звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ. Якщо немає 

МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

застосовуються судження під час розроблення та застосування облікової політики, 

щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 

рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові 

потоки Компанії ; 

- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише 

юридичну форму; 

- є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

- є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Компанії посилається на прийнятність 

наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів 

та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Компанії враховує найостанніші положення 

інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 

концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з 

обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать 

вищезазначеним джерелам. Операції, що не регламентуються МСФЗ Компанією не 

здійснювались.  

Судження щодо справедливої вартості активів Компанії. Справедлива вартість 

інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на 

звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на 

судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної 



ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з 

врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості". 

Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів. Керівництво Компанії 

вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових 

інструментів, де ринкові котирування недоступні, є ключовим джерелом 

невизначеності оцінок, тому що:  

- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 

базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін 

валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час 

оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та  

- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а 

також на доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Компанії використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 

волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і 

коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості 

фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний 

вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. 

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої 

вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої 

вартості першого рівня, Керівництво Компанії планує використовувати оцінки та 

судження які базуються на професійній компетенції працівників Компанії, досвіді та 

минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових 

активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів 

де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є 

недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним. Використання різних 

маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на 

передбачувану справедливу вартість.  

Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів. Керівництво 

Компанії застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим 

питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості 

й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути 

пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву 

Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

 Використання ставок дисконтування. Ставка дисконту - це процентна ставка, яка 

використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення 

теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості 

бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору 

ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти 

інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із 

зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з 

урахуванням трьох факторів: 

а) вартості грошей у часі; 

б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які 

вимагають різні рівні компенсації; 

в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

 Станом на 31.12.2020р. середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів 

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

запроваджено ліквідаційну комісію, становила 11,5 % річних. Інформація, що 

використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ 

за посиланням https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-

financial#2fs розділ "4.1.3.1. Процентні ставки за новими депозитами резидентів 

(крім інших депозитних корпорацій) за секторами економіки ". 

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів. Відносно фінансових активів, які 

оцінюються за амортизованою вартістю, Компанія на дату виникнення фінансових 

активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику. Компанія визнає 

резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які 

оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за 

весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для 

кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними 

збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).  

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути 

визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, 

кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане 

простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними 

для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації). 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий 

інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал 

виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій 

перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій 



перспективі можуть знизити, але не обов'язково здатність позичальника виконувати 

свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків.  

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 

на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими 

фінансовими інструментами Компанії або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій 

Компанія здійснює діяльність. 

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим 

інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким 

кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом 

на звітну дату. У такому випадку Компанія з'ясовує, чи мало місце значне зростання 

кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у 

визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Компанії щодо таких 

збитків. 

 

 

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

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

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Предметом дiяльностi товариства є добровільне страхування життя. Чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік склав 47 633 тис. грн. 

Експорт, імпорт товарів не здійснюється. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування 

 
За останнi п'ять років  Товариство придбало майно, яке пов'язане з основним видом 

діяльності Товариства - страхування життя - це автомобіль Audi Q5, нежитлові 

приміщення, та продала автомобіль SUBARU LEGACY. 

 

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
На балансi Товариства знаходяться основнi засоби виробничого призначення, а саме: 

нежитлові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерна техніка та офісне 

устаткування, офісні меблі, побутова техніка, інвентар. 

Станом на 31.12.2020 р. залишкова вартість основних засобів  Товариства складає 70 

945 тис. грн., в т.ч.: 

- нежитлові приміщення  - 69 362 тис. грн.; 



- транспортні засоби - 1 065 тис. грн.; 

-   комп'ютерна техніка та офісне устаткування - 380 тис. грн.; 

- офісні меблі, побутова техніка, інвентар - 138 тис. грн. 

 

 

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

економічних обмежень 

 
 

Полiтичнi проблеми: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в Українi. Iстотнi 

проблеми: криза, яка характеризується рiзкою девальвацiєю нацiональної валюти, 

високим ростом iнфляцiї. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив 

на емітента є ненадійність банківської сфери, недосконала законодавча полiтика, що 

часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження.  

З кінця 2019 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав назву 

COVID-19, здатного викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини. На 

кінець 2019 р Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла про обмежене 

число випадків зараження COVID-19, але 31 січня 2020 року оголосила надзвичайну 

ситуацію в області охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемії 

з зв'язку зі стрімким поширенням COVID-19 в Європі та інших регіонах. Заходи, що 

вживаються по всьому світу з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять до 

необхідності обмеження ділової активності, а також до необхідності профілактичних 

заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції. На тлі цих подій відбулося 

істотне падіння фондових ринків, скоротилися ціни на сировинні товари, зокрема, 

істотно знизилася ціна нафти, відбулося ослаблення української гривні до долара 

США і Євро, і підвищилися ставки кредитування для багатьох компаній, що 

розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фінансової звітності 

ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний 

вплив на світову економіку і невизначеність щодо подальшого економічного зростання 

можуть в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових 

результатах Компанії. Виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні 

операції та можливість збереження вартості  його активів. Ця фінансова звітність 

не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої 

невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та 

зможуть бути оцінені. Керівництво Компанії уважно стежить за ситуацією і реалізує 

заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на діяльність Компанії. 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
 

Обрана Товариством полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах. 

Фiнансування пiдприємства планується збiльшити за рахунок розробки та продажу 

нових видiв страхових продуктів. 

 

 

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

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

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

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 
На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, 

неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Не зважаючи на 

досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво Товариства має намiр 

продовжувати свою діяльність. 

 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

 



У звiтному роцi грошовi кошти на дослiдження та розробки Товариством не 

спрямовувались. 

 

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

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

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

довільній формі 

 
Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в Товариствi та на 

сайтах iнформацiйних агенств, на яких розмiщенi рiчнi звiти Товариства. 

 

 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

збори акціонерів акціонери акціонери 

Наглядова рада 
Голова наглядової ради 

Члени  наглядової  ради 

Голова наглядової ради - Поліщук Володимир Якович 

Члени  наглядової  ради: 

Устинов Євген Борисович; 

Пархоменко Андрій Анатолійович 

 

Правління Товариства на чолі  з 

Головою Правління 

Голова правління  

Заступник Голви правління 

СекретарГолови правління 

Голова правління - Коваленко Віталій Вікторович 

Заступник Голови правління - Степанова Олена Віталіївна 

СекретарГолови правління -Поліщук Олександр Володимирович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

№ 

з/п 
Посада Прізвище, ім'я, по батькові  

Рік 

народже

ння 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

  Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав  

Дата набуття 

повноважень та 

термін, на який 

обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Голова Правління                                                                                     Коваленко Віталій Вікторович                                                                                                                                                                                                                                   1983 

Вища, Інститут міжнародних 

відносин Київського 

національного університету 

Т.Г. Шевченка.                                                                                                                                                                       

19 

ТОВ "Юридична компанія 

"Діловий партнер" 

д/н 

директор 

14.08.2009 до 

14.08.2021 р. 

Опис 

Призначений на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 14.08.2009р.), Наказ №165-К від 14.08.2009р. З посадовою особою укладений Контракт до 

14 серпня 2021р.  Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє.  Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Голова Правлiння посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  

Повноваження та обов"язки Голови Правлiння: - без довiреностi дiє вiд iменi емiтента, представляє iнтереси емiтента в органах державної влади i органах мiсцевого 

самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами; - органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення 

протоколiв засiдань правлiння; - забезпечує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; - здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю емiтентом; - забезпечує розробку 

та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання емiтента та забезпечує їх реалiзацiю; - органiзовує ведення бухгалтерського облiку та 

визначення облiкової полiтики емiтента; - розпоряджається коштами та майном емiтента в межах, визначених Статутом; - приймає рiшення про укладання договорiв; - 

здiйснює вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю емiтента; - 

приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв емiтента; - видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками емiтента; - видає (пiдписує) 

довiреностi, - приймає рiшення про участь емiтента у тендерах та конкурсах; - приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; - органiзовує 

дiловодство i документообiг; - органiзовує ведення облiку кадрiв емiтента, - виконує iншi обов"язки та здiйснює повноваження, встановленi законодавством, Стутутом, 

внутрiшнiми документами емітента. 

2 
Заступник Голови 

Правління                                                                           
Степанова Олена Віталіївна                                                                                                                                                                                                                                     1972 

Освіта вища. Київський 

національний лінгвістичний 

університет.                                                                                                                                                                                                 

26 

д/н 

д/н 

ТОВ «ЕУ Лайф Груп», 

директор 

01.12.2009 - 

безстроково 

Опис 

Призначена на підставі Протоколу № 1 загальних зборів засновників від 01.12.2009р.   Посадова особа призначена безстроково на підставі безстрокового трудового 

договору.  Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  

Повноваження та обов"язки Заступника Голови Правлiння: - забезпечує, у складi правлiння, виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; - особисто бере участь у 

засiданнях правлiння; - очолює вiдповiдний напрям роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв емiтента вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами правлiння; - розробляє та подає на затвердження правлiння поточнi i перспективнi плани щодо здiйснення емiтентом господарської  діяльності, здiйснює за 

наказом Голови Правлiння його повноваження; - виконує iншi обов'язки та здiйснює повноваження, встановленi законодавством, внутрiшнiми документами емiтента. 



3 Секретар Правління                                                                                   
Поліщук Олександр 

Володимирович                                                                                                                                                                                                                                
1983 

Освіта вища, Інститут 

міжнародних відносин 

Київського національного 

університету Т.Г. Шевченка.                                                                                                                                                                

18 

д/н 

д/н 

Державна комісія з 

регулювання ринків фінансових 

послуг України, начальник 

відділу 

21.06.2010 - 

безстроково 

Опис 

Призначений на підставі Протоколу загальних зборів засновників №1 від 21.06.2010р. Посадова особа призначена безстроково на підставі безстрокового трудового 

договору.  Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. 

4 Головний бухгалтер                                                                                   Петліна Олена Леонідівна                                                                                                                                                                                                                                       1970 

Освіта вища, Донецький 

Нацiональний Унiверситет, 

облiково-фiнансовий факультет                                                                                                                                                                                 

28 

д/н 

д/н 

ТОВ «СК «Укрфінстрах», 

головний бухглатер 

29.11.2010 - 

безстроково 

Опис 

Посадова особа призначена наказом №329-К від 29.11.2010р. безстроково на підставі безстрокового трудового договору. Часткою у статутному капiталi емiтента посадова 

особа не володіє. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  

Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних.  2. Органiзовує 

роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.  3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та 

працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.  4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання 

несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i 

звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечує складання, на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в 

установленi строки користувачам. 6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух 

коштiв пiдприємства. 7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у 

вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування 

податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснює контроль за веденням 

касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.  10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на 

пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат та нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.  11. Органiзовує роботу з 

пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства.  12. Забезпечує органiзацiю проведення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi з метою 

виявлення резервiв, запобiгання втратам.  13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. 14. 

Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному 

законодавствi. 

5 
Ревізор акціонерного 

товариства                                                                      
Мосійчук Наталія Сергіївна                                                                                                                                                                                                                                     1976 

Освіта вища. Молдавський 

незалежний міжнародний 

університет.                                                                                                                                                                                                   

23 

д/н 

д/н 

ТОВ «Універсальна медійна 

група», головний бухгалтер 

21.06.2010 - 

безстроково 



Опис 

Призначена на підставі Протоколу загальних зборів засновників №1 від 21.06.2010р. Посадова особа призначена безстроково на підставі безстрокового трудового 

договору. Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.  

 

6 Голова Наглядової ради                                                                               Поліщук Володимир Якович                                                                                                                                                                                                                                       1951 вища                                                                                                                                                                                                                                                           47 

ТОВ СК "Сігма" 

35760071 

директор 

29.04.2019 3 роки 

Опис 

Призначений Протоколом загальних зборів засновників № 1 від 29 квітня 2019 року на три роки. Часткою у статутному капiталi не володіє. Винагорода не виплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

може функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова Наглядової Ради Товариства мають право 

приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства, iншими 

органами та працiвниками Товариства 

 

 

7 Член Наглядової ради                                                                                 Устинов Євген Борисович                                                                                                                                                                                                                                        1982 Вища                                                                                                                                                                                                                                                           18 

д/н 

д/н 

Начальник відділу, Ощадбанк 

України, 

29.04.2019 3 роки 

Опис 

Призначений Протоколом загальних зборів засновників № 1 від 29 квітня 2019 року на три роки. Володіє часткою у статутному капiталi в розмірі - 3 акції. Винагорода не 

виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

може функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова Наглядової Ради Товариства мають право 

приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства, iншими 

органами та працiвниками Товариства. 

 

 

 

8 Член Наглядової ради                                                                                 Пархоменко Андрій Анатолійович                                                                                                                                                                                                                                 1981 вища                                                                                                                                                                                                                                                           18 

Western Union 

д/н 

менеджер 

29.04.2019 3 роки 

Опис Призначений Протоколом загальних зборів засновників № 1 від 29 квітня 2019 року на три роки. 



Володіє часткою у статутному капiталi в розмірі - 1441 акції. 

Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

може функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова Наглядової Ради Товариства мають право 

приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства, iншими 

органами та працiвниками Товариства. 

 

 

9 Внутрішній аудитор                                                                                   Омельченко Юлія Петрівна                                                                                                                                                                                                                                       1990 
Вища економічна 

(спеціальність -  облік та аудит)                                                                                                                                                                                                              
11 

д/н 

д/н 

Бухгалтер ПрАТ "Просто- 

страхування" 

01.06.2020 - 

безстроково. 

Опис 

Посадова особа призначена наказом №156-К від 01.06.2020р. безстроково. Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє. Винагорода не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  

Повноваження: 

-Перевірка документації та здійснення нагляду за діяльністю Компанії;   

-При виявленні недоліків у роботі - вимагання письмових пояснень від окремих посадових осіб по ним;  

-Визначення на відповідність дій та операцій, що здійснюються працівниками Компанії  вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам, 

рішенням, які визначають політику та стратегію, організацію обліку та звітності; 

-Здійснення перевірки розрахунково-касових документів, правочинів, фінансової і статистичної звітності, іншої документації та цінностей; 

-Перевірка документації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу; 

-При наявності дозволу керівника Компанії зняття копій одержаних документів, у тому числі копії файлів, копії будь-яких засобів, що зберігаються в локальних 

обчислювальних мережах і  комп'ютерних системах; 

-При виявленні порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених працівниками Компанії, надавати рекомендації Наглядовій раді по усуненню порушень; 

-При виявлення фактів зловживань службовим становищем керівника повідомляти про такі випадки Наглядову раду. 

 

Опис Посадова особа призначена наказом №156-К від 01.06.2020р. безстроково. Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє. Винагорода не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  

Повноваження: 

-Перевірка документації та здійснення нагляду за діяльністю Компанії;   

-При виявленні недоліків у роботі - вимагання письмових пояснень від окремих посадових осіб по ним;  

-Визначення на відповідність дій та операцій, що здійснюються працівниками Компанії  вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам, 

рішенням, які визначають політику та стратегію, організацію обліку та звітності; 

-Здійснення перевірки розрахунково-касових документів, правочинів, фінансової і статистичної звітності, іншої документації та цінностей; 

-Перевірка документації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу; 

-При наявності дозволу керівника Компанії зняття копій одержаних документів, у тому числі копії файлів, копії будь-яких засобів, що зберігаються в локальних 

обчислювальних мережах і  комп'ютерних системах; 

-При виявленні порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених працівниками Компанії, надавати рекомендації Наглядовій раді по усуненню порушень; 

-При виявлення фактів зловживань службовим становищем керівника повідомляти про такі випадки Наглядову раду. 



 

Обов'язки: 

-удосконалення системи внутрішнього контролю; 

-здійснення  оцінки фінансової, операційної систем і процедур контролю, оцінки та аналізу -виконання посадовими особами і персоналом Компанії вимог установчих 

документів, внутрішніх положень при здійсненні операцій у межах наданих повноважень; 

-впровадження ефективної, достовірної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій; 

-надання Наглядовій раді пропозицій з оцінки та управління ризиками; 

-своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності Компанії, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків; 

-виявлення і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків; 

-оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків; 

-виявлення сфер потенційних збитків для ліцензіата, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів ліцензіата; 

-надання Наглядовій раді висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю (не рідше одного разу на 

рік). 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

 

  Привілейовані 

іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Голова Правління Коваленко Віталій Вікторович 0 0 0 0 

Заступник Голови Правління Степанова Олена Віталіївна 0 0 0 0 

Секретар Правління Поліщук Олександр Володимирович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Петліна Олена Леонідівна 0 0 0 0 

Ревізор акціонерного товариства Мосійчук Наталія Сергіївна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Устинов Євген Борисович 3 0.00832986256 3 0 

Внутрішній аудитор Омельченко Юлія Петрівна 0 0 0 0 

Член наглядовоїради Пархоменко Андрій Анатолійович 1441 4.00111064834 1441 0 

Голова нагладової ради Поліщук Володимир Якович 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Юридична особа за законодавством Британських 

Вiргiнських островiв Товариство з обмеженою 

вiдповiдаль 

1582652 
д/н  д/н Британськi Вiргiнськi острови, 3136, Tortola Akara 

Bldg, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1 Road To д/н 
 95.990559489100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Громадянин України Пархоменко Андрiй Анатолiйович   4.001110648440 

Громадянин України Устинов Євген Борисович   0.008329862560 

Усього 100.000000000100 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Кризові явища в економіці, волатильність глобальних фінансових ринків, посилення конкуренції на ринку 

фінансових послуг, розвиток інноваційних технологій змушують страхові компанії диверсифікувати джерела своїх 

доходів, розробляти і впроваджувати нові продукти, розвивати нові форми інтеграції та тримати курс на розвиток 

онлайн продажів. Сьогодення диктує нам умови, що потенційний клієнт не готовий витрачати багато часу на 

оформлення паперів і вимагає від постачальників фінансових послуг максимально комфортного і швидкого 

оформлення документів. В своїй стратегії розвитку на найближчі роки Компанія враховує вищезазначені чинники і 

корегує свою фінансову стратегію враховуючи кон'юнктуру ринку і ті зміни, що диктує нам прогрес щодо 

впровадження нових технологій на шляху розвитку страхового бізнесу (insurtech). До перспективних планів 

Компанії в найближчі роки можна віднести: розширення продуктової лінійки, враховуючи потреби потенційних 

клієнтів; удосконалення вже існуючої продуктової лінійки; перегляд тарифів, враховуючи інфляційні процеси; 

розширення дистрибуційних каналів продажу включаючи банківські та впровадження доступних інновацій в своїх 

бізнес-процесах.  

Компанія розвивається, еволюціонує та трансформується щоб насамперед виглядати привабливим для клієнта і 

йди в ногу з часом, але основні цінності залишаються незмінними. Успішна реалізація всіх намічених планів 

дозволить Компанії за три роки значно підвищити продуктивність продажів і свій дохід. 

Відповідно до досліджень Компанії та аналізу ринку, на даний час зростає попит на пенсійні продукти та продукти 

що містять покриття від критичних захворювань. Компанія враховує цю зміну пріоритетів на ринку страхування: 

сьогодні багато людей почали замислюватися про забезпечену пенсію і власне здоров'я, тому удосконалення 

існуючих продуктів приверне увагу нових потенційних клієнтів.  

Активи і страхові резерви Компанії помірно, але стабільно зростають. Динаміка попередніх років дає підстави 

говорити, що даний ріст збережеться і в подальшому.  

 

АКТИВИ, тис. грн.  СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ, тис. грн. 

31.12.2017 211 568  31.12.2017 164 293  

31.12.2018 230 924  31.12.2018 186 388  

31.12.2019 278 508  31.12.2019 207372  

31.12.2020   319 798          31.12.2020   254 177 

що в свою чергу збільшує привабливість Компанії в очах потенційних клієнтів. 

  

 

Зараз через страхових брокерів інтереси Компанії представляє більш як 3 000 фінансових консультантів по всі 

Україні і планах керівництва подальше розширення долі на ринку. Все вище зазначене дає підстави стверджувати 

про подальший планомірний розвиток емітента.  

 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

За підсумками роботи в 2020 році Компанія показала позитивну динаміку в своїй діяльності та поступовий 

розвиток, хоча темпи укладання нових договорів показали від'ємний результат . Основні показники зростали 

протягом всього року і показали помірний ріст в порівнянні з 2019 роком. Активи Компанії на кінець 2020 року 

зросли порядка 15% і склали 319 798 тис. грн., страхові резерви виросли більш як на 22% і склали 254 177 тис. грн., 

інвестиційний дохід склав 22 181 тис. грн. В квітні 2018 року Компанія почала свої перші виплати по договорам 

страхування життя, термін дії яких закінчився. В 2020 році ми і надалі продовжували здійснювати такі виплати і за 

рік по даним договорам виплати склали  4 513 тис. грн. Також Компанія робила виплати і по іншим страховим 

ризикам, таким як: 

СТРУКТУРА СТРАХОВИХ ВИПЛАТ, тис. грн.  

Смерть незалежно від причини 704 845 

Смерть в результаті НВ 105 418 

Інвалідність внаслідок НВ 178 236 

Критичні захворювання  273 688 

Тілесні ушкодження внаслідок НВ 753 441 

Смерть в результаті ДТП 315 318 

 

За 2020 рік по 299 подіям, які були визнані страховими, Компанія здійснила страхові виплати на загальну суму 6 

844 тис. грн. 

Компанія входить в ТОП-10 лідерів ринку накопичувального страхування життя і продовжує поступово 

нарощувати свою долю на ринку. Протягом 2020 року Компанія уклала 9 430 нових договорів страхування життя 

на загальну суму 10 181 тис. грн. і сплатила до бюджетів різних рівнів та спеціалізованих фондів 4 064 тис. грн. 

податків, зборів та обов'язкових платежів. За 2019 рік ця цифра склала 3 429 тис. грн. 

 

 

 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 

похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку 

активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

На виконання вимог Закону "Про страхування" Компанія перестраховує ризики по укладеним та діючим договорам 

страхування з перестраховиком "Дженерал Реіншуренс" АГ (Німеччина), рейтинг фінансової надійності (стійкості) 

відповідає вимогам законодавства. Станом на 31 грудня 2020 року із 4 381 835,2 тис. грн. страхових сум 

Компанією передано в перестрахування - 724 922,7 тис. грн. Неврегульованих збитків на кінець звітного періоду не 

зареєстровано. На звітну дату Компанія не має страхових контрактів, придбаних в результаті об'єднання бізнесу 

або передачі портфеля. Відповідно, не має нематеріальних активів, описаних в параграфах 31 та 32, які вилучені зі 

сфери застосування МСБЗ 36 "Зменшення корисності активів" та МСБЗ 38 "Нематеріальні активи". Договори 

страхування, які укладає Компанія є договорами страхування життя, за умовами яких страховик зобов'язаний 

відрахувати власнику страхового полісу не менше, ніж 85% надлишкового інвестиційного доходу від розміщення 

страхових резервів. Відповідно, за договорами страхування життя Компанії передбачено збільшення розміру 

страхової суми та розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються один раз на рік за результатами 

отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя. За договорами 

страхування життя передбачається збільшення розміру страхової суми та розміру страхових виплат на суми 

бонусів, які визначаються один раз на рік за фінансовими результатами діяльності Компанії. Страхові зобов'язання 

Компанії за договорами страхування розраховуються відповідно до затвердженого "Положення про формування 

резервів зі страхування життя". Основна стратегічна мета управління ризиками - це забезпечення захисту Компанії 

від несприятливого впливу факторів зовнішнього середовища, так і оптимізація внутрішнього середовища. 

Управління ризиками є забезпечення безпечної діяльності страхової організації. Одним із внутрішніх заходів 

управління ризиками, який застосовує Компанія є створення страхових та резервних фондів. Також одним із 

методів диверсифікації ризиків, пов'язаних із договорами страхування є покриття резервів, сформованих у валютах 

активами, що відповідають цим валютам. Одним із зовнішніх заходів управління ризиками (таких, що 

здійснюються із залученням інших спеціалізованих суб'єктів страхового ринку чи ділових партнерів Страховика), 

який застосовує Компанія є перестрахування. Завдяки перестрахуванню досягається диверсифікація ризиків, що 

сприяє збалансованості портфеля Страховика і Перестраховика. 



 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Компанії і є важливим елементом її 

діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на 

мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Компанії. Оперативний і юридичний 

контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою 

мінімізації операційних і юридичних ризиків. Керівництво Компанії визнає, що діяльність Компанії пов'язана з 

фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись 

унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 

передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків віднесено ринковий ризик, кредитний ризик та ризик 

ліквідності. Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими 

стикається Компанія, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, 

дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. Управління ризиками керівництвом 

Компанії здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу 

на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний 

ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, 

зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Компанія наражатиметься на 

ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Для мінімізації та контролю за валютними ризиками 

Компанія контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка 

валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. 

Визначення порогу чутливості керівництво Компанії здійснювало на основі статистичних даних НБУ щодо 

динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована історична волатильність курсу, що 

визначається як стандартне відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період. 

Валютні ризики Компанії виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами та страховими ризиками, 

номінованими в іноземній валюті. Управління валютним ризиком базується на інвестуванні коштів в іноземну 

валюту (цінні папери, депозитні вклади). Більшу частину своїх фінансових зобов'язань перед страхувальниками 

Компанія перестраховує у перестраховика-нерезидента, покладаючи частину ризиків на нього.  

Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі історичних даних щодо волатильності курсів 

іноземних валют. 

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Компанії усвідомлює, що 

відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Компанії, так і на справедливу вартість чистих 

активів. 

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є 

властивим для фінансової системи України, керівництво Компанії контролює частку активів, розміщених у 

боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Компанії здійснює 

моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових 

ризиків Компанія має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. 

Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на 

вартість відсоткових фінансових інструментів. 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Компанія використовувала історичну волатильність 

відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ. 

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику 

чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого 

фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з 

якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику 

Компанія використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові 

інструменти з нефіксованим прибутком. 

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати 

зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний 

таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Компанії є оцінка кредитоспроможності контрагентів, 

для чого використовуються кредитні рейтинги надійності банків, що здійснюється рейтинговими агентствами, які 

внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР та будь-яка інша доступна 

інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Компанія мінімізує ризики диверсифікацій 

свого інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і відстежує подальшу інформацію 

про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими рейтингами надійності. Станом на 31.12.2020р. 

кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою собівартістю, є низьким, що 



підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як 

поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату. 

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Компанія відносить: 

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; 

- диверсифікацію структури активів; 

- аналіз платоспроможності контрагентів; 

- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Компанії простроченої дебіторської 

заборгованості. 

У Компанії для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені: система 

управління ризиками, внутрішній аудит (контроль). Компанія використовує наступні методи управління 

кредитними ризиками: 

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; 

- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 

- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною 

рейтинговою шкалою; 

- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами . 

Ризик ліквідності - ризик того, що Компанія матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із 

фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 

Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Компанія аналізує терміни 

платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями , а також 

прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Інформація щодо недисконтованих платежів за 

фінансовими зобов'язаннями Компанії в розрізі строків погашення представлена наступним чином: 

Рік, що закінчився 31 грудня 2020 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року

 Всього 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 186 - - 186 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 2 221 2 187 740 5 148 

Інші поточні зобов'язання 1 092 - - 1 092 

Всього 3 499 2 187  740 6 426 

Рік, що закінчився 31 грудня 2019 року До 1 місяця Від 1 місяця до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року

 Всього 

1  2  3  4  5 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 22 - - 22 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 690 1 748 931 3 369 

Інші поточні зобов'язання 1 258 - - 1 258 

Всього 1 970 1 748  931 4 649 

 ПрАТ "СК "КД Життя" з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості 

до них запровадило систему управління ризиками (далі - СУР), що включає Стратегію управління ризиками 

(надалі - Стратегія), затверджену рішенням Наглядової ради №3/1 від 27.06.2014р. та реалізацію управління 

ризиками. Стратегію та реалізацію запроваджено у відповідності до Вимог до організації і функціонування 

системи управління ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04.02.2014р. СУР є інструментом, що 

допомагає ефективно управляти бізнесом Компанії, виявляти нові можливості для прибуткового бізнесу, 

забезпечувати більш стабільний та прогнозований перебіг подій.  

 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

Власний кодекс корпоративного управління відсутній. Товариство використовує Рекомендації щодо практики 

застосування законодавства з питань корпоративного управління затверджене Рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 

року №118 Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління. 

 

Також Товариство у своїй практиці керується нормами чинного законодавства, а також загальновизнаними 

принципами корпоративного управління, такими як: 

- дотримання законодавства України та врахування досвіду світової практики; 

- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства; 

- рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій; 

- забезпечення розподілу обов`язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління 

Товариства; 

- забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної і достовірної інформації; 

- запобігання конфліктам інтересів; 

- забезпечення лояльності та відповідальності перед клієнтами; 

- забезпечення ефективного внутрішнього контролю діяльністю Товариства, включаючи систему заходів щодо 

банкрутства та ефективне забезпечення дотримання прав кредиторів; 

- дотримання професійних етичних вимог та правил корпоративної етики; 

- запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами товариства та іншими 

інсайдерами; 

- запровадження ефективних механізмів захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів - 

власників контрольного пакета акцій, вчинених ними особисто або третіми особами у їх інтересах. 

 

 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

 

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

кодекс корпоративного управління 

 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента відсутня. 

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий 

документ не затверджувався. 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 

якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 

корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 

Кодекс корпоративного управління відсутній. Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління 

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

корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента відсутня. Положення 

кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ 

не затверджувався. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   

Дата проведення  

Кворум зборів 100 

Опис  

 

 

 



 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 

звітному році ? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 

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

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
X   

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

звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                           X   

Інше д/н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше позачергові зборі не проводились 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада   X 

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 

10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

д/н 

Інше (зазначити) позачергові зборі не проводились 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Скликані 

загальні збори було проведено 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення 

Скликані загальні збори було проведено 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення 

Скликані загальні збори було проведено 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

Позачергові збори не скликались 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 

Незалежний член 

наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Так* Ні* 

Поліщук Володимир Якович    X Голова Наглядової ради, функціональні 

обов'язки: загальне керівництво діяльністю 

Наглядової ради та забезпечення ефективності 

її роботи, стратегічне управління, контроль за 

реалізацією стратегії розвитку товариства; 

контроль за ключовими кадровими 

призначеннями, інші повноваження члена 

Наглядової ради визначені Статутом товариства 

та Положенням про Наглядову раду 

Устинов Євген Борисович  X Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту 

Товариства Наглядова рада Товариства є 

органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом  та чинним законодавством, 

контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 

органу. Обов'язки членiв Наглядової ради 

визначенi у Статутi та Положенні про 

Наглядову раду. 

Пархоменко Андрій Анатолійович  X Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту 

Товариства Наглядова рада Товариства є 

органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом  та чинним законодавством, 

контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого 

органу. Обов'язки членiв Наглядової ради 

визначенi у Статутi та Положенні про 

Наглядову раду. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

у 2020 році Наглядова рада скликалася 23 рази. Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її 

компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Компанії:: 

 

- Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту на підставі 

проведеного конкурсу; 

-Про надання згоди на придбання нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40  на суму що 

не перевищуватиме 7 000 000 (сім мільйонів) гривень; 

- Про встановлення дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "КД Життя"; 

- Про  встановлення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення 

Загальних зборів акціонерів; 

- Про  надання згоди на придбання нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40  на суму 4 

672 000 (чотири мільйони шістсот сімдесят дві тисячі) гривень; 

- Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму що не перевищуватиме 3 600 

000 (три мільйони шістсот тисяч) гривень; 

- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму що не перевищуватиме 5 495 

932 (п'ять мільйонів чотириста дев'яноста п'ять тисяч дев'ятсот тридцять дві) гривені; 

-Затвердження  Річної  інформації емітента цінних паперів за 2019 рік, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про озкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами); 

-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму що не перевищуватиме 4 700 

000 (чотири мільйони сімсот тисяч) гривень; 

-Про надання згоди на укладення договору щодо придбання облігацій внутрішніх державних позик на суму що не 

перевищуватиме 4 700 000 (чотири мільйони сімсот тисяч) гривень; 

-Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 3 800 000 (три мільйони 

вісімсот тисяч) гривень; 

-Про надання згоди на укладення договору щодо розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку у АТ 

"Державний ощадний банк України" на суму 4 100 000 (чотири мільйони сто тисяч) гривень; 

- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 3 802 532,41 грн (три 

мільйони вісімсот дві тисячі п'ятсот тридцять дві гривні сорок одна копійка); 

- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 9 089 730 (дев'ять мільйонів 

вісімдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять) гривень; 



 - Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 9 018 702 (дев'ять мільйонів 

вісімнадцять тисяч сімсот дві) гривні; 

-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 15 176 700 (п'ятнадцять 

мільйонів сто сімдесят шість тисяч сімсот) гривень; 

-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 6 525 797,54 грн. (шість 

мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч сімсот дев'яноста сім гривень п'ятдесят чотири копійки); 

- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 4 078 872 грн. (чотири 

мільйони сімдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят дві) гривні; 

-Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 5 693 017,50 (п'ять мільйонів 

шістсот дев'яноста три тисячі сімнадцять) гривень 50 копійок; 

-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 6 003 828 (шість мільйонів три 

тисячі вісімсот двадцять вісім) гривень; 

-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 11 940 879 (одинадцять 

мільйонів дев'ятсот сорок тисяч вісімсот сімдесят дев'ять) гривень;. 

- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 7 497 816,00 (сім мільйонів 

чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот шістнадцять гривень 00 копійок) грн; 

-Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 8 579 372,57 (вісім мільйонів 

п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч триста сімдесят дві гривні 57 копійок); 

-Про  прийняття рішення про набуття членства у Асоціації "Національна асоціація страховиків України". 

З усіх питань були прийняті позитивні рішення. 

 

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 

наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 

При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Наглядова рада планує свою діяльність та затверджує план роботи (графік засідань). Необхідні для прийняття 

зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно. 

Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх 

питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення 

нових ідей та пропозицій заохочується й підтримується. 

  

Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з 

приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються. 

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а 

взаємодія Наглядової ради Товариства із Правлінням та керівниками підрозділів контролю Товариства 

відбувається на прийнятному рівні. 

 

При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. 

Наглядова рада планує свою діяльність та затверджує план роботи (графік засідань). Необхідні для прийняття 

зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно. 

Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх 

питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення 

нових ідей та пропозицій заохочується й підтримується. 

  

Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з 

приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються. 

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а 

взаємодія Наглядової ради Товариства із Правлінням та керівниками підрозділів контролю Товариства 

відбувається на прийнятному рівні. 

 

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X   

З питань призначень                       X   

З винагород   X   

Інші (запишіть)                                         
Комітети не створені у складі 

наглядової ради 
  

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
д/н 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

д/н 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 



Оцінка роботи 

наглядової ради 

Діяльність Наглядової ради є ефективною. Наглядова Рада забезпечує стратегічне управління 

Товариством, ефективно здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав 

акціонерів.Загальними зборами акціонерів  дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного 

перiоду визнана задовiльною. 

 

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)                                                                           д/н 

 

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)                                                                           д/н 

 

 

Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                           X   

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                      д/н 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова правління - Коваленко Віталій Вікторович                                                                                                                                                                                                                                 

Заступник Голови правління- Степанова Олена 

Віталіївна                                                                                                                                                                                                                                     

СекретарГолови правління - Поліщук Олександр 

Володимирович                                                                                                                                                                                                                                

 

ПРАВЛІННЯ 

 Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює 

управління поточною діяльністю Товариства. 

 До компетенції Правління належить вирішення всіх 

питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів та Наглядової ради. 

 .До компетенції Правління належить: 

- підготовка та подання на затвердження Наглядовою 

радою Товариства проектів стратегічного плану Товариства, 

річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного 

бюджету Товариства; 

- подання на затвердження Загальним зборам акціонерів 

річного звіту і балансу Товариства, висновків зовнішнього 

аудитора та Ревізійної комісії Товариства; 

- підготовка звітів Наглядовій раді Товариства щодо 

виконання основних напрямів розвитку Товариства; 

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів 

акціонерів та Наглядової ради Товариства; 

- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд 

Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, 

підготовка необхідних інформації та пропозицій; організація та 

забезпечення проведення Загальних зборів Акціонерів; 

- затвердження внутрішніх документів Товариства, за 

винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких 

віднесено до компетенції інших органів Товариства; 

- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, 

затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх 

виконанням; 

- організація господарської діяльності Товариства, 

фінансування, ведення обліку та складання звітності; 

- затвердження правил процедури та інших внутрішніх 

документів Товариства; 

- здійснення страхування та перестраховування, з 

урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства 

та/або рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради; 

- розробка та подання на затвердження Наглядовою радою 

організаційної структури Товариства; 

- розробка положення з питань оплати праці та мотивації 

працівників Товариства; 

- вирішення питань добору, розстановки та 

перепідготовки кадрів; 

- розгляд річного звіту та балансу Товариства; 

- надання на розгляд Наглядовій раді матеріалів ревізій і 

перевірок та пояснень по 

результатам ревізій та перевірок, у разі необхідності; 

- заслуховування звітів посадових осіб відокремлених 

підрозділів Товариства і прийняття відповідних і рішень; 

- керівництво роботою відокремлених підрозділів, 

забезпечення виконання покладених на них завдань; 

- затвердження річних бюджетів та звітів відокремлених 

підрозділів Товариства; 

- визначення переліку відомостей, що складають 

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та 

охорони; 

- інші питання за винятком тих, що входять до 

компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради 

Товариства; 

- за погодженням з Наглядовою радою Товариства 

делегування Голові Правління Товариства права самостійно 

приймати рішення з питань, віднесених до компетенції 

Правління; 



- здійснення формування фондів, необхідних для 

проведення Товариством статутної діяльності; 

- здійснення безоплатного відчуження майна Товариства, 

надання безповоротної фінансової допомоги, благодійності та 

спонсорської діяльності в межах, встановлених Наглядовою 

радою Товариства; 

- затвердження правил внутрішнього фінансового 

моніторингу, програм здійснення фінансового моніторингу та 

інших документів з питань запобігання легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і 

Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє 

від імені Товариства у межах повноважень, встановлених цим 

Статутом. 

.Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична 

особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради 

чи Ревізійної комісії (ревізором). 

 Права та обов'язки членів Правління Товариства 

визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також 

трудовим договором, що укладається з кожним членом 

виконавчого органу. Від імені Товариства трудовий договір 

підписує голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на 

такі дії Наглядовою радою. 

 Кожний член Правління має право вимагати проведення 

засідання Правління та вносити питання до порядку денного 

засідання. 

.Члени Наглядової ради, а також представник трудового 

колективу, мають право бути присутніми на засіданнях 

Правління. 

Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь 

не менш ніж половина Складу Правління ради. Рішення 

Правління приймається простою більшістю голосів членів 

Правління, які беруть участь у засіданні. Рішення Правління 

приймаються відкритим голосуванням і набувають чинності з 

моменту їх прийняття. 

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання 

Правління підписується Головуючим та всіма членами 

Правління, присутніми на засіданні, засвідчується печаткою 

Товариства та надається для ознайомлення на вимогу члена 

Правління, члена Наглядової ради або представника трудового 

колективу, який був присутнім на відповідному засіданні. 

Рішення, прийнятті Правлінням з окремого питання порядку 

денного, можуть оформлюватись у вигляді витягу з протоколу 

засідання - Постанови Правління, яка підписується Головою 

Правління, скріплюється печаткою Товариства і є внутрішнім 

нормативним документом Товариства, обов'язковим для 

виконання посадовими особами та працівниками Товариства. 

 Повноваження члена Правління припиняються за 

рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень 

члена Правління встановлюються законодавством та, у разі 

укладення договору із ним, таким договором. 

 ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 

Роботою Правління керує Голова Правління, який має право без 

доручення діяти від імені Товариства. Голова Правління 

призначається Наглядовою радою Товариства. 

 Голова Правління організовує роботу Правління, скликає 

засідання, забезпечує ведення протоколів засідань та головує на 

них. 

 Між Товариством та Головою Правління укладається 

контракт, в якому визначаються права, строки найму, обов'язки і 

відповідальність Голови Правління, умови його матеріального 

забезпечення і звільнення з посади. 

 До компетенції Голови Правління належать: 

 затвердження штатного розкладу Товариства, прийняття 

та звільнення з роботи працівників Товариства згідно з штатним 

розкладом Товариства, їх заохочення та вживання 

заходів дисциплінарного стягнення; 

визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати 

відповідно до затвердженої системи оплати праці працівників 



Товариства та інших осіб, які приймаються на роботу згідно з 

чинним законодавством України; 

 розробка та затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку та інших внутрішніх документів 

Товариства; 

     затвердження правил страхування та інших нормативних 

документів з питань страхування; 

 прийняття рішень про притягнення до майнової 

відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових 

осіб органів управління Товариства); 

 розподіл обов'язків між заступниками Голови Правління 

та членами Правління; 

 видача та право підпису довіреностей; 

 відкриття та закриття рахунків у банківських установах; 

 розпорядження відповідно до Статуту Товариства та 

чинного законодавства України майном та коштами Товариства; 

 укладення договорів страхування, 

перестрахування; 

 призначання на посаду та звільнення з посади Головного 

бухгалтера Товариства, заступників Голови Правління, які не 

входять до Правління Товариства, а також керівників внутрішніх 

структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який 

встановлюється Наглядовою радою Товариства; 

 укладення без попереднього письмового 

погодження правочинів (договорів, угод тощо) від імені 

Товариства, якщо сума правочинів не перевищує еквівалента 100 

000,00 Євро (сто тисяч Євро), укладення договорів, ціна яких 

перевищує еквівалент 100 000,00 Євро (сто тисяч Євро), потребує 

попереднього погодження Наглядової ради; 

 діє від імені Товариства у всіх взаємовідносинах із 

працівниками Товариства відповідно до вимог чинного 

законодавства України, в тому числі норм трудового права; 

 здійснення інших дій правового та організаційного 

характеру, що пов'язані з діяльністю Товариства; 

організація поточного контролю за оперативною діяльністю 

Товариства; 

 виконання інших функцій, що випливають з цього 

Статуту, чинного законодавства України або передані йому за 

рішенням інших органів управління Товариства. 

 Повноваження голови Правління припиняються за 

рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень 

голови Правління встановлюються законодавством та договором 

(контрактом) із ним. 

На час відсутності Голови Правління його обов'язки на 

підставі Наказу виконує один із заступників Голови Правління. 

 Голова Правління може доручати вирішення окремих 

питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або 

керівникам структурних підрозділів. 

 Заступники Голови Правління, члени Правління та інші 

особи мають право підпису від імені Компанії на підставі 

довіреностей, які видаються Головою Правління. 

 

 
Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис прийнятих 

на них рішень; 

інформація про результати 

роботи виконавчого органу; 

визначення, як діяльність 

виконавчого органу 

зумовила зміни у фінансово-

господарській діяльності 

товариства. 

Правління Товариства приймає рішення виключно з питань, що належить до 

його компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", 

Статуту Товариства та контракту. 

 

Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на 2 місяці. 

Рішення Правління оформлюються протоколом. Протокол засідання 

Правління підписується усіма присутніми на засіданні членами.  

 

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому 

числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені 

Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для 

виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління діє відповідно 

до рішень Правління, крім випадків, передбачених цим Статутом. 

 

Оцінка роботи виконавчого 

органу 

Оцінка роботи Правління Товариства визнана Зборами акціонерів, як 

задовільна. 



 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 

. НАГЛЯДОВА РАДА 

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції 

визначеної цим Статутом контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, 

виплати винагороди, вимоги до членів та їх відповідальність встановлюються цим Статутом та Положенням про 

Наглядову Раду, яке є внутрішнім нормативним документом Товариства, який затверджується Загальними 

зборами. 

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

.Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб чи з представників 

юридичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на три роки. 

 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів 

Товариства. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі відповідного рішення Загальних зборів 

про його обрання та договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те 

Загальними зборами.1 

. Голова Наглядової ради, виконуючи свою обов'язки, організовує її роботу, скликає засідання Наглядової 

ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання головуючого і секретаря Загальних зборів, 

лічильної комісії, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про Наглядову раду. 

 До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

 затвердження положень, інших внутрішніх нормативних документів, якими регулюються питання, 

пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, які затверджуються Загальними зборами; 

 підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення 

та про включення пропозицій акціонерів до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних 

зборів; 

 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за 

пропозицією виконавчого органу та на інших підставах, передбачених цим Статутом та чинним законодавством; 

 прийняття рішень про продаж раніше викуплених товариством акцій; 

 прийняття рішення про розміщення (продаж) раніше викуплених Товариством акцій власних 

випусків; 

. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 

. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; 

затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, 

встановлення розміру їх винагороди. Трудовий договір (Контракт) з Головою Правління, від імені Товариства 

підписується Головою Наглядової ради Товариства, трудові договори з членами Правління укладаються 

(підписуються) Головою Правління; 

 прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 

оплати його послуг; 

 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 

строків вишіати дивідендів у межах та згідно з рішенням загальних зборів; 

повідомлені про проведення Загальних зборів і які мають право брати участь у Загальних зборах; 

 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 

заснування інших юридичних осіб; 

 попереднє вирішення питання про злиття, приєднання, поділу, виділу, або перетворення, чи 

ліквідацію Товариства, зміну типу Товариства; 

 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства; 

 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або 

депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 

оплати його послуг; 

надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 

.контроль за виконання^ рішень Загальних зборів акціонерів; 

 попередній розгляд та узгодження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні 

підприємства; 

 попередній розгляд та узгодження звітів і висновків Ревізійної комісії Товариства, порядку розподілу 

прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; 

затвердження кошторису доходів та витрат Товариства; 

.затвердження Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства; 



 надання попередньої згоди на вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів (договорів, контрактів 

тощо) щодо розпорядження акціями та частками у статутних капіталах товариств, які належать Товариству; 

 визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та 

представництв, визначення та затвердження системи (правил) з питань оплати праці та мотивації працівників 

Товариства; 

 прийняття рішення про обов'язковість погодження з Наглядовою радою внутрішніх документів Товариства, 

повноваження щодо затвердження яких не визначені;  внесення Загальним зборам Акціонерів пропозиції з питань 

діяльності Товариства; 

 прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення 

про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів; 

 контроль та регулювання діяльності Правління; затвердження положення про постійно діючі 

комітети Правління; заслуховування звітів Правління про результати роботи Товариства; 

 погодження кандидатури керівника підрозділу, на який покладені контрольно- ревізійні функції, 

затвердження положення про такий підрозділ, координація діяльності такого підрозділу, надання рекомендацій 

керівнику Товариства щодо розмірів та умов оплати праці та матеріального стимулювання керівника та 

працівників такого підрозділу, прийняття рішення про притягнення до відповідальності керівника та працівників 

такого підрозділу; 

 попереднє письмове погодження операцій, пов'язаних з заставою майна Товариства, з урахуванням 

п. 13.4.14. Статуту та безкоштовним його відчуженням; 

 прийняття рішень про видачу гарантій та поручительств від імені Товариства; 

 попереднє письмове погодження укладання правочинів (договорів, угод тощо) Товариством, якщо 

сума правочинів перевищує суми, встановлені п. 13.4.14. Статуту; 

 прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні капітали та акції інших юридичних осіб, в тому 

числі прийняття рішення про створення (участь у створенні) юридичних осіб; 

 прийняття рішення про створення (участь у створенні) юридичних осіб; 

 отримання та надання кредитів будь-яким юридичним особам; 

      прийняття рішення про початок та врегулювання будь-яких судових, 

 попереднє письмове погодження вчинення Товариством будь-яких правочинів (угод, договорів) стороною по 

якому є пов'язана особа (заінтересована), окрім правочинів (договорів, угод) пов'язаних із страхуванням. 

затвердження стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), Товариства 

простою більшістю; 

 попереднє затвердження річного бюджету; 

змін до річного бюджету; 

 аналіз дій Правління щодо управління Товариством; 

у разі необхідності, ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-

господарської діяльності Товариства; 

заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств, господарських товариств, тим власником та 

засновником яких є Товариство; 

 попередній розгляд за поданням Правління нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної 

політики та розміру виплати дивідендів з подальшим поданням їх на затвердження Зальними зборами акціонерів. 

Зазначені питання можуть розглядатися Загальними зборами акціонерів і без попереднього розгляду Наглядовою 

радою; 

 затвердження організаційної структури Товариства та порядку внесення змін до організаційної структури 

Товариства; 

.затвердження будь-яких змін та доповнень до внутрішніх документів, затверджених Наглядовою радою; 

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими 

органами Товариства, к рім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради. 

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу або його члена. 

 Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 

.Засідання Наглядової ради вважаються правомочним, якщо у ньому бере участь не менш ніж половина складу 

Наглядової ради, по питанням, які потребують одностайності у разі присутності всіх членів Наглядової ради . 

Рішення Наглядової ради по питанням зазначеним у п. 11.8.28., 11.8.36., 11.8.40., 11.8.43., 11.8.46., на загальну 

суму, що перевищує суму, що за офіційним курсом НБУ на день вчинення відповідного правочину перевищує 

еквівалент 500 000 дол. США, приймаються одноголосно. 

Рішення Наглядової ради щодо здійснення безоплатного відчуження майна Товариства, надання безповоротної 

фінансової допомоги, благодійності та спонсорської діяльності , якщо сума таких внесків перевищує суму, що за 

офіційним курсом НБУ на день вчинення відповідного правочину перевищує еквівалент 50 000, 00 дол. США 

одноразово, або якщо зазначені внески сукупно за рік перевищують суму, що за офіційним курсом НБУ на день 

вчинення відповідного правочину перевищує еквівалент 100 000, 00 дол. США приймаються одноголосно. 

Рішення Наглядової ради по питанням зазначеним у п. 11.8.24., 11.8.39., 11.8.42., 11.8.45., приймаються 

одноголосно. 

Рішення Наглядової ради по всім іншим питанням приймається простою більшістю голосів членів Наглядової 

ради, які беруть участь у засіданні. 

Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням і набувають чинності з моменту їх прийняття. 

 Голова Наглядової ради веде протокол засідання, який оформлюється протягом З робочих днів після 

закриття засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головуючим на засіданні та всіма її 

членами, які були присутні на відповідному засіданні, скріплюється печаткою Товариства та прошивається. 

Протокол засідання Наглядової ради має містити наступні відомості: 

дату, час і місце проведення засідання; 



склад членів Наглядової ради присутніх на засіданні, кворум; 

перелік запрошених на засідання осіб; 

 порядок денний засідання; 

питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які 

голосували "за", "проти" (або утримались від голосування) з кожного питання; 

зміст прийнятих рішень. 

Рішення Наглядової ради з окремих питань порядку денного можуть оформлюватись і доводитись до відома 

виконавчого органу, інших посадових осіб та працівників Товариства у вигляді витягів з протоколу засідання - 

Рішення Наглядової ради, яке підписується Головою Наглядової ради, закріплюється печаткою Товариства і є 

внутрішнім нормативним документом Товариства, обов'язковим для виконання посадовими особами та 

працівниками Товариства. 

 Обрання та відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства, здійснюється Загальними зборами. 

 Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та члена Наглядової ради припиняються: 

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 

 В разі неможливості виконання обов'язків Голови та члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

 в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливість виконання обов'язків Голови та члена Наглядової ради; 

 ПРАВЛІННЯ 

 Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 

 До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною 

діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 

 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 

ПрАТ "СК "КД Життя" з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості 

до них запровадило систему управління ризиками (далі - СУР), що включає Стратегію управління ризиками 

(надалі - Стратегія), затверджену рішенням Наглядової ради №3/1 від 27.06.2014р. та реалізацію управління 

ризиками.  

Стратегію та реалізацію запроваджено у відповідності до Вимог до організації і функціонування системи 

управління ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04.02.2014р СУР є інструментом, що допомагає 

ефективно управляти бізнесом Компанії, виявляти нові можливості для прибуткового бізнесу, забезпечувати більш 

стабільний та прогнозований перебіг подій.  

 Метою управління ризиками є запобігання неплатоспроможності Компанії, забезпечення фінансової стійкості, 

захисту інтересів страхувальників, уникнення і мінімізації небажаних ризиків, пом'якшення їх наслідків, 

зменшення вразливості до них. 

У здійсненні діяльності з управління ризиками Компанія керується наступними основними принципами, 

визначеними Стратегією:  

1. Керівництво Компанії відповідальне за Стратегію управління ризиками 

2. Призначення працівника відповідального за оцінку ризиків без прямої відповідальності за досягнення 

прибутку Компанії 

3. Чітке визначення організаційної структури та процесів управління ризиками 

4. Пошук кількісних величин, якими може характеризуватися управління ризиками 

5. Концентрація на ключових ризиках 

6. Оперативне реагування на нові ризики 

7. Аналіз усіх напрямків діяльності Компанії 

8. Розробка системи лімітів 

9. Постійний та ефективний моніторинг 

10. Контроль Компанією діяльності підрозділу з управління ризиками  

11. Ведення ризикової звітності 

 

З метою здійснення ефективного управління ризиками відповідний підрозділ Страховика здійснює виявлення, 

визначення, класифікацію ризиків та їхню кількісну оцінку за допомогою модулів розрахунку, створюючи та 

регулярно оновлюючи карту ризиків. 

  

  

З 2013 року у штаті Компанії працює співробітник, відповідальний за внутрішній аудит, який діє на підставі 

Положення про внутрішній аудит ПрАТ "СК "КД Життя", посадової інструкції внутрішнього аудитора та інших 

документів щодо введення в дію механізму внутрішнього аудиту. Обсяг та строки внутрішнього аудиту 

встановлені Програмою внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності ПрАТ "СК "КД Життя". 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  3  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
Так Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 



Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Так Ні 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 додаткову емісію 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Ні 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 порядок розподілу прибутку                X   

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 5 відсотків та 

більше голосуючих акцій 

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 



Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Ні Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Інше (зазначити)                                           

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 

відсотками голосуючих акцій 
  X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 



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

акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Франден Ессошiейтс"(Franden Associates Ltd) 

1582652 
95.9905594 

 



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

(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 2 3 4 

36015 0 д/н  

Опис  

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

  
 

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну 

дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів, строком на три роки. 

Ревізор обирається Загальними зборами Товариства. 

Голова правління, його заступник та секретар правління призначається Наглядовою радою Товариства. 

Головний бухгалтер Товариства призначається Головою правління. 

Винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення не передбачені. 

 

 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. 

Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі відповідного рішення Загальних зборів про його 

обрання, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової 

ради. 

Голова Наглядової ради, виконуючи свою обов'язки, організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та 

головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання головуючого і секретаря Загальних зборів, лічильної 

комісії, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про Наглядову раду. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

затвердження положень, інших внутрішніх нормативних документів, якими регулюються питання, пов'язані з 

діяльністю Товариства, окрім тих, які затверджуються Загальними зборами; 

підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій акціонерів до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 

прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у 

випадках, встановлених законом; 

прийняття рішень про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;; 

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів ; 

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 

обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 

затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, 

встановлення розміру їх винагороди. Трудовий договір (Контракт) з Головою Правління, від імені Товариства 

підписується Головою Наглядової ради Товариства, трудові договори з членами Правління укладаються 

(підписуються) Головою Правління; 

прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру 

оплати його послуг; 

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати 

дивідендів у межах строків, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, та згідно з рішенням 

Загальних зборів; 

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і які 

мають право брати участь у Загальних зборах; 

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування 

інших юридичних осіб; 

попереднє вирішення питання про злиття, приєднання, поділу, виділу, або перетворення, чи ліквідацію Товариства, 

зміну типу Товариства; 

прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, 

що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства; 

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань 

або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія 

цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 

послуг; 

надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), 

яка придбала контрольний пакет акцій; 

контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів; 

попередній розгляд та узгодження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні 

підприємства; 

попередній розгляд та узгодження звітів і висновків Ревізійної комісії Товариства, порядку розподілу прибутку, 

строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; 

затвердження кошторису доходів та витрат Товариства; 

затвердження Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства; 

надання попередньої згоди на вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів (договорів, контрактів тощо) 

щодо розпорядження акціями та частками у статутних капіталах товариств, які належать Товариству; 

визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, 

визначення та затвердження системи (правил) з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; 

прийняття рішення про обов'язковість погодження з Наглядовою радою внутрішніх документів Товариства, 

повноваження щодо затвердження яких не визначені; 

внесення Загальним зборам пропозиції з питань діяльності Товариства; 



прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, 

призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів; 

контроль та регулювання діяльності Правління; затвердження положення про постійно діючі комітети Правління; 

заслуховування звітів Правління про результати роботи Товариства; 

погодження кандидатури керівника підрозділу, на який покладені контрольно-ревізійні функції, затвердження 

положення про такий підрозділ, координація діяльності такого підрозділу, надання рекомендацій керівнику 

Товариства щодо розмірів та умов оплати праці та матеріального стимулювання керівника та працівників такого 

підрозділу, прийняття рішення про притягнення до відповідальності керівника та працівників такого підрозділу; 

прийняття рішень про видачу гарантій та поручительства від імені Товариства; 

прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні капітали та акції інших юридичних осіб, в тому числі 

прийняття рішення про створення (участь у створенні) юридичних осіб; 

прийняття рішення про створення (участь у створенні) юридичних осіб; 

отримання та надання кредитів будь-яким юридичним особам; 

прийняття рішення про початок та врегулювання будь-яких судових, арбітражних та інших спорів, та укладання 

будь-яких мирових угод; 

будь-які суттєві зміни у видах діяльності Товариства, в тому числі призупинення діяльності Товариства; 

попереднє письмове погодження вчинення Товариством будь-яких правочинів (угод, договорів) стороною по 

якому є пов'язана особа (заінтересована), окрім правочинів (договорів, угод) пов'язаних із страхуванням. 

затвердження стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), Товариства 

простою більшістю; 

попереднє затвердження річного бюджету; 

 змін до річного бюджету; 

 аналіз дій Правління щодо управління Товариством; 

у разі необхідності, ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-

господарської діяльності Товариства; 

заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств, господарських товариств, тим власником та 

засновником яких є Товариство; 

попередній розгляд за поданням Правління нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики та 

розміру виплати дивідендів з подальшим поданням їх на затвердження Зальними зборами акціонерів. Зазначені 

питання можуть розглядатися Загальними зборами акціонерів і без попереднього розгляду Наглядовою радою; 

 затвердження організаційної структури Товариства та порядку внесення змін до організаційної структури 

Товариства; 

затвердження будь-яких змін та доповнень до внутрішніх документів, затверджених Наглядовою радою; 

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової (Спостережної) ради згідно із 

законом або внутрішніми документами Товариства. 

 

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 

Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. 

До компетенції Правління належить: 

- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою Товариства проектів стратегічного плану 

Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; 

- подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту і балансу Товариства, висновків 

зовнішнього аудитора та Ревізійної комісії Товариства; 

- підготовка звітів Наглядовій раді Товариства щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства; 

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 

- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради 

Товариства, підготовка необхідних інформації та пропозицій; організація та забезпечення проведення Загальних 

зборів Акціонерів; 

- затвердження внутрішніх документів Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, 

затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства;  

- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та 

контроль за їх виконанням;  

- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;  

- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;  

- здійснення страхування та перестраховування, з урахуванням обмежень встановлених Статутом 

Товариства та/або рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Наглядової ради;  

- розробка та подання на затвердження Наглядовою радою організаційної структури Товариства;  

- розробка положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; 

- вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;  

- розгляд річного звіту та балансу Товариства; 

- надання на розгляд Наглядовій раді матеріалів ревізій і перевірок та пояснень по результатам ревізій та 

перевірок, у разі необхідності; 

- заслуховування звітів посадових осіб відокремлених підрозділів Товариства і прийняття відповідних і 

рішень; 

- керівництво роботою відокремлених підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань; 

- затвердження річних бюджетів та звітів відокремлених підрозділів Товариства; 

- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 

- інші питання за винятком тих, що входять до компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради 

Товариства; 



- за погодженням з Наглядовою радою Товариства делегування Голові Правління Товариства права 

самостійно приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Правління; 

- здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності; 

- здійснення безоплатного відчуження майна Товариства, надання безповоротної фінансової допомоги, 

благодійності та спонсорської діяльності в межах, встановлених Наглядовою радою Товариства; 

- затвердження правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового 

моніторингу та інших документів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом. 

 

До компетенції Голови Правління належать: 

затвердження штатного розкладу Товариства, прийняття та звільнення з роботи працівників Товариства згідно з 

штатним розкладом Товариства, їх заохочення та вживання заходів дисциплінарного стягнення; 

визначення посадових окладів, надбавок та інших форм оплати відповідно до затвердженої системи оплати праці 

працівників Товариства та інших осіб, які приймаються на роботу згідно з чинним законодавством України; 

призначення та звільнення з посади керівників і головних бухгалтерів відокремлених підрозділів; 

розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів 

Товариства; 

затвердження правил страхування та інших нормативних документів з питань страхування; 

прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових 

осіб органів управління Товариства); 

розподіл обов'язків між заступниками Голови Правління та членами Правління; 

видача та право підпису довіреностей; 

відкриття та закриття рахунків у банківських установах; 

видання наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства; 

розпорядження відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України майном та коштами 

Товариства; 

укладення договорів страхування, перестрахування; 

призначання на посаду та звільнення з посади Головного бухгалтера Товариства, заступників Голови Правління, 

які не входять до Правління Товариства, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно 

з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства; 

укладення без попереднього письмового погодження правочинів (договорів, угод тощо) від імені Товариства, якщо 

сума правочинів не перевищує еквівалента 100 000,00 Євро (сто тисяч Євро), укладення договорів, ціна яких 

перевищує еквівалент 100 000,00 Євро (сто тисяч Євро), потребує попереднього погодження Наглядової ради; 

діє від імені Товариства у всіх взаємовідносинах із працівниками Товариства відповідно до вимог чинного 

законодавства України, в тому числі норм трудового права; 

здійснення інших дій правового та організаційного характеру, що пов'язані з діяльністю Товариства; 

організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; 

виконання інших функцій, що випливають з цього Статуту, чинного законодавства України або передані йому за 

рішенням інших органів управління Товариства. 

 

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових 

Загальних зборів. 

Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу. 

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим 

Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

  

 

 

 

 

 

  

 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 

зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 

 

щодо інформації, наведеної у 

ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 "СТРАХОВА КОМПАНІЯ  "КД ЖИТТЯ" 

код за ЄДРПОУ 35525143 

за 2020 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наданий незалежною аудиторською фірмою 

ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 

2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  



З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ  

щодо інформації, наведеної у 

ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ  "КД ЖИТТЯ"" 

за 2020 рік 

 

 

Акціонерам та керівництву  

 ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ  "КД ЖИТТЯ" 

 

Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

 

 

Інформація про предмет завдання 

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, наведеної відповідно 

до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про 

корпоративне управління ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ  "КД 

ЖИТТЯ" (далі - Товариство) за  рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає: 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 

зборах емітента; 

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

- опис повноважень посадових осіб емітента. 

 

         Застосовні критерії 

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:  

o Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із змінами і 

доповненнями); 

o Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і доповненнями). 

Конкретна мета 

Оскільки застосовні критерії визначені у частині 3 статті 401 "Звіт керівництва" Закон України "Про цінні папери 

та фондовий ринок" розроблені Комісією з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета 

завдання може не підходити для іншої мети. 

Відносна відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про 

корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне 

управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Відносна відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також перевірка 

інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".  

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання 

впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 

фінансової інформації" (далі - МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, 

призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації Товариства 

про корпоративне управління за відповідними критеріями. 

Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості 

ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким 

чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на 

підтримку свого висновку.  

Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння 

внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало 

оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.  

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета 

завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на 

підтримку свого висновку. 

Застосовні вимоги контролю якості 

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та відповідно 

впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо 

дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.  

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог 

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних 

бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який 



ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної 

ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. 

Перегляд виконаної роботи 

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. 

Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління та 

підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства 

на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про 

корпоративне управління та інформації, отриманої аудиторами із різних джерел. 

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел: 

- статут Товариства; 

- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2020 році; 

- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2020 році; 

- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2020 року; 

- відповіді на запити аудитора; 

- письмові запевнення від Товариства; 

- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 

ринок цінних паперів smida.gov.ua 

- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua; 

- сторінка Товариствава в мережі інтернет: : https:// https://www.kd-life.com.ua/. 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про 

корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи 

внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою 

розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 

внутрішнього контролю Товариства. 

Висновок  

На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ  "КД ЖИТТЯ" за 2020 рік підготовлена правильно в усіх суттєвих 

аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий 

ринок". 

Основні відомості про аудиторську фірму  

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т  Г.Сталінграда, буд.10А, корпус  2, кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 

 o Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, 

E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

 

Повне ім'я аудиторів із завдання з надання впевненості - Остап'юк Наталія Анатоліївна, сертифікат №006043, 

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 102333 

 - Гавриловська Людмила Миколаївна, сертифікат №003633, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності - 101236 

            Аудитор                                          ____________________ Н.А. Остап'юк 

                (сертифікат №006043, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 102333) 

 

Директор аудиторської фірми 

ТОВ "Аудиторська фірма  

"Міла-аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська  

 (сертифікат №003633, номер реєстрації  

 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101236) 

 

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

12 квітня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринку фінансових послуг" 
 

 

 

Додаток 5 

до Порядку складання 

звітних даних страховиків 

 

Звіт про корпоративне управління страховика 

ПрАТ "СК "КД ЖИТТЯ"  

 за 2020 рік 

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності страховика. 

Страхова компанія "КД Життя" є приватним акціонерним товариством, створеним 30 жовтня 2007 року.  

Основною метою провадження діяльності ПрАТ "СК "КД Життя" (далі - Компанія) є надання юридичним та 

фізичним особам послуг з добровільного страхування життя, на що Компанія має відповідну ліцензію (серія АЕ 

№522733 від 10.03.2015р.), видана Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг).  

Послуги зі страхування життя надаються на всій території України безпосередньо представниками Компанії та 

через довірених осіб - агентів. 

  

 2. Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на 

джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. 

Відхилень від основних принципів та правил корпоративної політики Компанії протягом звітного року не 

зафіксовано. 

  

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

(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - 

прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 

 Власником істотної участі Компанії є Юридична особа за законодавством Британських Віргінських островів 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Франден Ессошіейтс" (Franden Associates Ltd). Адреса - Британські 

Віргінські острови, 3136, Tortola Akara Bldg, 24 De Castro street, Wickhams Cay 1 Road Town - власник 34 571 (96%) 

акцій. 

За звітний рік власники істотної участі Компанії не змінювалися.  

  

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

комітети. 

Наглядова рада Компанії складається з трьох членів: 

- Голова Наглядової ради - Поліщук Володимир Якович. 

Члени Наглядової ради: 

- Громадянин України Устинов Євген Борисович; 

- Громадянин України  Пархоменко Андрій Анатолійович. 

 За звітний рік склад Наглядової ради не змінювався, фактів порушення членами Наглядової ради або виконавчого 

органу внутрішніх правил не зафіксовано.  

 

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

Виконавчим органом Компанії є Правління. Склад Правління: 

Голова Правління - Коваленко В.В. 

Заступник Голови Правління - Степанова О.В. 

Секретар Правління - Поліщук О.В. 

За звітний рік склад Правління не змінювався. 

 

6. Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що 

призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність 

таких фактів. 

За звітний рік фактів порушення членами Наглядової ради та Правління внутрішніх правил не було. 

  

 7. Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в 

тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу. 

                        25 травня 2020 року Нацкомфінпослуг було винесено постанову про застосування санкцій, 

передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" за 

невиконання вимоги забезпечення надсилання в електронному вигляді повідомлення про п'яту та наступні 

фінансові операції у вигляді штрафу в розмірі 5 100 грн. Штраф було сплачено в установлені законом строки. 

 

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

 Загальний розмір винагороди за звітний період членам Наглядової ради та Правління становив 2 029 217,94 грн. 

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



Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії піддаються наступним ризикам: 

ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики, кредитний ризик і ризик ліквідності. 

Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів політика Компанії базується 

на високому рівні контролю з боку працівників Компанії з урахуванням вимог чинного законодавства України. 

Компанія мінімізує ризики диверсифікацій свого інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх 

покупкою і відстежує подальшу інформацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими 

рейтингами надійності.  

Більшу частину своїх фінансових зобов'язань перед страхувальниками Компанія перестраховує у перестраховика-

нерезедента (GEN RE), покладаючи частину своїх ризиків на нього.  

Деякі страхові ризики визначені в іноземній валюті(євро, доларах США). Політика Компанії обмежує валютний 

ризик для відомих і очікуваних угод в іноземній валюті. Управління валютним ризиком базується на інвестуванні в 

певну валюту (цінні папери, депозитні вклади). 

  

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

ПрАТ "СК "КД Життя" з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості 

до них запровадило систему управління ризиками (далі - СУР), що включає Стратегію управління ризиками 

(надалі - Стратегія), затверджену рішенням Наглядової ради №3/1 від 27.06.2014р. та реалізацію управління 

ризиками.  

Стратегію та реалізацію запроваджено у відповідності до Вимог до організації і функціонування системи 

управління ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04.02.2014р СУР є інструментом, що допомагає 

ефективно управляти бізнесом Компанії, виявляти нові можливості для прибуткового бізнесу, забезпечувати більш 

стабільний та прогнозований перебіг подій.  

 Метою управління ризиками є запобігання неплатоспроможності Компанії, забезпечення фінансової стійкості, 

захисту інтересів страхувальників, уникнення і мінімізації небажаних ризиків, пом'якшення їх наслідків, 

зменшення вразливості до них. 

У здійсненні діяльності з управління ризиками Компанія керується наступними основними принципами, 

визначеними Стратегією:  

1. Керівництво Компанії відповідальне за Стратегію управління ризиками 

2. Призначення працівника відповідального за оцінку ризиків без прямої відповідальності за досягнення 

прибутку Компанії 

3. Чітке визначення організаційної структури та процесів управління ризиками 

4. Пошук кількісних величин, якими може характеризуватися управління ризиками 

5. Концентрація на ключових ризиках 

6. Оперативне реагування на нові ризики 

7. Аналіз усіх напрямків діяльності Компанії 

8. Розробка системи лімітів 

9. Постійний та ефективний моніторинг 

10. Контроль Компанією діяльності підрозділу з управління ризиками  

11. Ведення ризикової звітності 

 

З метою здійснення ефективного управління ризиками відповідний підрозділ Страховика здійснює виявлення, 

визначення, класифікацію ризиків та їхню кількісну оцінку за допомогою модулів розрахунку, створюючи та 

регулярно оновлюючи карту ризиків. 

  

 11. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), 

а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. 

З 2013 року у штаті Компанії працює співробітник, відповідальний за внутрішній аудит, який діє на підставі 

Положення про внутрішній аудит ПрАТ "СК "КД Життя", посадової інструкції внутрішнього аудитора та інших 

документів щодо введення в дію механізму внутрішнього аудиту. Обсяг та строки внутрішнього аудиту 

встановлені Програмою внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності ПрАТ "СК "КД Життя". 

 

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

розмір, або про їх відсутність. 

 Фактів відчуження протягом звітного року активів в обсязі, що перевищує встановлений в статуті ПрАТ "СК "КД 

Життя" розмір, не зафіксовано. 

  

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

перевищує встановлений у статуті страховика розмір. 

Купівлі-продажу протягом звітного року активів, що перевищує встановлений у статуті ПрАТ "СК "КД Життя" 

розмір, не здійснювалося, тому оцінка активів не проводилась. 

 

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

групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або 

інформацію про їх відсутність. 

В звітному році Компанія пред'явила до викупу емітенту цінні папери (прості іменні акції) ПАТ "ЗНВКІФ 

"Цифровий капітал" згідно Договору купівлі-продажу (викупу) на суму 9 179,73 тис. грн. 

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

фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.  



Зауважень та рекомендацій від органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо 

аудиторського висновку, не надавалося. 

 

16. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для 

юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, 

ім'я та по батькові). 

Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "МІЛА АУДИТ", ЄДРПОУ 23504528, 

адреса: 04210, м. Київ, пр. Г. Сталінграду, буд. 26, кв. 310 

 

17. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

-загальний стаж аудиторської діяльності:  

Аудиторська фірма ТОВ "МІЛА-АУДИТ" здійснює аудиторську діяльність в Україні з 1995 року; 

-кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику: 

 Третій рік;  

-перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року:  

 Інші аудиторські послуги не надавались; 

-випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій  

 внутрішнього аудитора: 

 Не виявлено; 

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

 2016р. - 2017рр. - АФ у вигляді ТОВ "УНІВЕРСАЛ-АУДИТ"  

 (Код ЄДРПОУ 22890033).  

 2018р. - 2020рр. - АФ у вигляді ТОВ "МІЛА-АУДИТ"  

 (Код ЄДРПОУ 23504528).  

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року:  

 Не виявлено;  

 та факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 

органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: 

 Не виявлено. 

 

18. Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг: 

Захист прав споживачів є одним з основних принципів діяльності Компанії. З метою захисту прав споживачів 

Компанією розроблено та впроваджено механізми якнайшвидшого та якісного розгляду звернень клієнтів. 

Основні вимоги до співробітників в разі звернення споживачів у результаті настання страхового випадку 

врегульовано Положенням про врегулювання збитків, затвердженим наказом Голови Правління від 14 серпня 2009 

року № 165/1-К, яким встановлено строки та чіткий порядок дій посадових осіб Компанії для забезпечення 

своєчасного та об'єктивного розгляду таких звернень. 

Координація роботи з розгляду скарг з боку споживачів послуг Компанії наказом від 20 серпня 2010 року № 285/1-

К покладена на заступника Голови Правління Степанову Олену Віталіївну. 

Робота з розгляду скарг споживачів ведеться на основі діючого законодавства України у даній сфері. Протягом 

звітного року до Компанії не надійшло жодної скарги. 

 

19. Вкажіть інформацію про корпоративне управління у страховика, подання якої передбачено законами з питань 

регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-

правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.  

Корпоративне управління Компанії здійснюється на основі "Основних правил та принципів корпоративної 

політики Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "КД Життя", затверджених рішенням 

Правління Компанії від 2 липня 2012 року № 4. 

Корпоративна поведінка Компанії призначена для протидії зловживанням і просування принципів чесного ведення 

бізнесу, а також вимагає корпоративної поведінки від керівництва та вищих фінансових співробітників. 

Головними цілями корпоративної політики є забезпечення оптимального балансу руху трудових ресурсів, 

підвищення рівня їх якісного складу згідно з потребами Компанії, вимогами законодавства та станом ринку праці.  

 

 

 

Голова Правління                                                                                                     В. Коваленко  

 

Головний бухгалтер                                                                                                       О. Петліна 

 

 

 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Франден 

Ессошiейтс"(Franden Associates Ltd) 

1582652 

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) д/н  

д/н Road Town Wickhams Cay 1 

Tortola Akara Bldg, 24 De Castro street 

д/н 

34571 95.990559489102 34571 0 

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

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 34571 95.990559489102 34571 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 36015 1000 

ПРАВА АКЦІОНЕРІВ 

7.1. Акції Товариства 

розподіляються між його 

акціонерами і не можуть купуватися 

та/або продаватися на фондовій 

біржі, за винятком продажу шляхом 

проведення на біржі аукціону. 

Особи, які набули право власності на 

акції Товариства, набувають статусу 

акціонерів Товариства. 

7.2. Кожною простою 

іменною акцією Товариства її 

власнику-акціонеру надається 

однакова сукупність прав, 

включаючи права на: 

7.2.1. участь в управлінні 

Товариством; 

7.2.2. отримання дивідендів; 

7.2.3. отримання у разі ліквідації 

Товариства частини його майна або 

вартості; 

7.2.4. отримання інформації про 

господарську діяльність Товариства. 

15.3.0дна проста акція Товариства 

надає акціонеру один голос для 

вирішення кожного питання на 

Загальних зборах, крім випадків 

проведення кумулятивного 

голосування. 

15.4. Акціонери Товариства 

мають переважне право на 

придбання акцій, що продаються 

іншими акціонерами Товариства, за 

немає 



ціною та на умовах, запропонованих 

акціонером третій особі, 

пропорційно кількості акцій, що 

належать кожному з них. Переважне 

право акціонерів на придбання 

акцій, що продаються іншими 

акціонерами Товариства, діє 

протягом двох місяців з дня 

отримання Товариством 

повідомлення акціонера про намір 

продати акції. 

15.5. Товариство має переважне 

право на придбання акцій цього 

Товариства, що пропонуються їх 

власником до продажу третій особі, 

якщо акціонери не використали своє 

переважне право на придбання 

акцій. 

15.6. Переважне право 

Товариства на придбання акцій, що 

продаються акціонером Товариства, 

може бути реалізовано протягом 10 

днів після закінчення строку дії 

переважного права на придбання 

цих акцій акціонерами Товариства, 

але не менше ніж 20 днів з дня 

отримання Товариством 

відповідного повідомлення. 

15.7. Строк переважного права 

припиняється у разі, якщо до його 

спливу від усіх акціонерів 

Товариства га самого Товариства 

отримані письмові заяви про 

використання або про відмову від 

використання переважного права на 

купівлю акцій. 

15.8. Акціонер Товариства, який 

має намір продати свої акції третій 

особі, зобов'язаний письмово 

повідомити про це решту акціонерів 

Товариства та саме Товариство із 



зазначенням ціни та всіх інших умов 

продажу акцій. Повідомлення 

акціонерів Товариства здійснюється 

через Товариство. Після отримання 

письмового повідомлення від 

акціонера, який має намір продати 

свої акції третій особі, Товариство 

зобов'язане протягом двох робочих 

днів направити копії, повідомлення 

всім іншим акціонерам Товариства. 

15.9. Якщо акціонери Товариства 

та/або Товариство не скористаються 

переважним правом на придбання 

всіх акцій, що пропонуються для 

продажу, протягом встановленого 

Статутом строку, акції можуть бути 

продані третій особі за ціною та на 

умовах, що повідомлені Товариству 

та його акціонерам. 

15.10. У разі порушення 

зазначеного у цій статті переважного 

права на придбання акцій будь-який 

акціонер Товариства та/або саме 

Товариство, має право протягом 

трьох місяців з моменту, коли 

акціонер чи Товариство дізналися 

або повинні були дізнатися про таке 

порушення, вимагати у судовому 

порядку переведення на них прав та 

обов'язків покупця акцій. 

15.4. Уступка зазначеного 

переважного права іншим особам не 

допускається. 

15.5. Зазначене переважне право 

акціонерів приватного Товариства не 

поширюється на випадки переходу 

права власності на цінні папери 

цього Товариства в результаті їх 

спадкування чи правонаступництва. 

15.6. У разі виникнення права 

звернення стягнення на акції у 



зв'язку з їх заставою, відчуження 

таких такцій здійснюється з 

дотриманням переважного права 

акціонерів на такі акції. 

7. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 

16.1. Акціонери Товариства 

зобов'язані: 

16.1.1. дотримуватися Статуту, 

інших внутрішніх документів 

Товариства; 

16.1.2. виконувати рішення 

Загальних зборів, інших органів 

Товариства; 

16.1.3. виконувати свої 

зобов'язання перед Товариством, у 

тому числі пов'язані з майновою 

участю; 

16.1 .доплачувати акції у розмірі, в 

порядку та засобами, що передбачені 

Статутом Товариства та рішеннями 

органів управління; 

16.1.5. не розголошувати 

комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства; 

16.1.6. Акціонери можуть 

також мати інші обов'язки, 

встановлені чинним законодавством. 

 

Примітки 
Акції сплачені повністю. Торгівля акціями на внутрішніх і зовнішніх  ринках не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних 

паперів емітента на фондових біржах не було 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.11.2008 450/1/08 

Державна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

UA4000021430 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
1000.00 36015 36015000.00 

100.000000000

000 

Опис 

Акцiї сплаченi повнiстю. 

Торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не здiйснюється.  

Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. 

Додаткової емiсiї не було. Спосіб розміщення: закрите 

 



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

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.11.2008 450/1/08 UA4000021430 36015 36015000.00 36015 0 0 

Опис Голосуючих акцій, права  голосу за якими обмежено та передано прав іншої особі немає 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 43161.000 70945.000 0.000 0.000 43161.000 70945.000 

- будівлі та споруди 41472.000 69362.000 0.000 0.000 41472.000 69362.000 

- машини та обладнання 58.000 380.000 0.000 0.000 58.000 380.000 

- транспортні засоби 1355.000 1065.000 0.000 0.000 1355.000 1065.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 276.000 138.000 0.000 0.000 276.000 138.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 43161.000 70945.000 0.000 0.000 43161.000 70945.000 

 

Пояснення :  Первiсна вартiсть основних засобiв на кінець 2020р. складає 72273,0 

тис.грн. Сума нарахованого зносу: 1328,0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 

1,8%. Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Обмеження на використання майна 

емiтента немає. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 58547 65868 

Статутний капітал (тис.грн.) 36015 36015 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 36015 36015 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 

вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 

товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 

перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(58547.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(36015.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 290.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 260961.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 261251.00 Х Х 

Опис РРезерви iз страхування життя. Станом на 31 грудня 2020р. сформованi резерви iз страхування життя 

склали: 

Страховi резерви - 254177,0 тис грн., в т.ч.:   

- резерв довгострокових зобов'язань - 252195.0 тис. грн. 

- резерв збиткiв або резерв незалежних виплат - 1982.0 тис. грн. 

Резерви зi страхування життя Компанiя розраховує  актуарно вiдповiдно до Методики формування 

резервiв зi страхування життя, затвердженої Розпорядженням  Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України  №24 вiд 27.01.2004р. та "Положенням про формування резервiв зi 

страхування життя ПрАТ " Страхова  компанiя "КД Життя". У вiдповiдностi до статтi 31  Закону 

України "Про страхування" Компанiя  сформованi резерви  розмiщує  в активи  з урахуванням їх 

безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi.  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 186,0 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 290,0 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 0,0 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 5148,0 тис. грн. 

Поточнi забезпечення - 358,0 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 1092,0 тис. грн. 

 

 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма  "МІЛА-

АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

23504528 

Місцезнаходження 04210  д/н м. Київ пр-т  Г, Сталінграда, буд.26, кв.310 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

1037 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

23.02.2001 

Міжміський код та телефон (044) 537-76-53 

Факс (044) 537-76-53 

Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліук й аудиту 

Опис Протягом звiтного перiоду були наданi наступнi аудиторськi послуги: 

проведений аудит рiчної фiнансової звiтностi Приватного акціонерного 

товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ"  

 

Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001р №1037 

та продовжено до 28.01.2021 року Рішенням АПУ № 321/3 від 

28.01.2016р.  

 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 

УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 03115  д/н м. Київ вул. Тропініна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

903 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

25.06.2015 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-37(04) 

Факс 044) 482-52-07 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарію цінних паперів 

Опис Протягом звiтного перiоду проводились облiковi, iнформацiйнi операцiї 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

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



Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до 

НКЦПФР 

Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

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

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 

Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне тоавариство Акціонерний банк "Укргазбанк" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

23697280 

Місцезнаходження 03087  д/н м. Київ Єреванська, буд 1 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ № 263236 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

28.08.2013 

Міжміський код та телефон 0 800 30 9000 

Факс (044) 594-11-04 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

(Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи) 

Опис Надавалися послуги щодо ведення рахунку у цiнних паперах, зберiгання 

належних ПрАТ  "СК "КД ЖИТТЯ" цiнних паперiв, обслуговування 

операцiй за цим рахунком. 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" 

за ЄДРПОУ 35525143 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ за КВЕД 65.11 

Середня кількість працівників  22   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 01135 м. Київ Шевченкiвський р-н д/н вул.Полтавська, буд 10, 

т.(044) 237-77-48 

 

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" грудня 2020 р.  
 

                                                                    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 30 30 

первісна вартість 1001 30 30 

накопичена амортизація 1002 -- -- 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 

Основні засоби 1010 43161 70945 

первісна вартість 1011 44060 72273 

знос 1012 899 1328 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 10288 -- 

інші фінансові інвестиції 1035 51072 137787 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 104551 208762 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 18 9 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 2099 1880 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 30 35 

з бюджетом 1135 2 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 2535 2588 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22712 160 

Поточні фінансові інвестиції 1160 100805 14919 

Гроші та їх еквіваленти 1165 45421 91149 

Рахунки в банках 1167 45421 91149 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 335 296 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов'язань 

 

1181 294 296 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 41 -- 

Інші оборотні активи 1190 -- -- 



Усього за розділом II 1195 173957 111036 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 -- -- 

Баланс 1300 278508 319798 

  



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 36015 36015 

Капітал у дооцінках 1405 36653 53050 

Додатковий капітал 1410 18848 18848 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -25648 -49366 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 65868 58547 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Страхові резерви 1530 207372 254177 

у тому числі: 

резерв довгострокових зобов'язань  

 

1531 204882 252195 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 2490 1982 

Усього за розділом II 1595 207372 254177 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 22 186 

розрахунками з бюджетом 1620 260 290 

у тому числі з податку на прибуток 1621 256 242 

розрахунками зі страхування 1625 -- -- 

розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 
1650 3369 5148 

Поточні забезпечення 1660 359 358 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 1258 1092 

Усього за розділом IІІ 1695 5268 7074 

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

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 278508 319798 

 

 
Дивіться Примітки до річної звітності по МСФЗ 

 

 

Голова Правлiння ________________ Коваленко Віталій Вікторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Петліна Олена Леонідівна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" 

за ЄДРПОУ 35525143 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 -- -- 

Чисті зароблені страхові премії  2010 47633 44935 

Премії підписані, валова сума 2011 48158 45467 

Премії, передані у перестрахування 2012 (525) (532) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (9487) (13853) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 38146 31082 

     збиток  2095 (--) (--) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 -47311 -21397 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 467 510 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 508 469 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -41 41 

Інші операційні доходи  2120 14669 3868 

Адміністративні витрати  2130 (10748) (9569) 

Витрати на збут 2150 (13433) (16340) 

Інші операційні витрати  2180 (27260) (12063) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- -- 

     збиток   2195 (45470) (23909) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 25864 26348 

Інші доходи  2240 459 106 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (3553) (559) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- 1986 

збиток 2295 (22700) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1018 -784 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- 1202 

     збиток  2355 (23718) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 16397 24570 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 16397 24570 



Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 16397 24570 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -7321 25772 

 

  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 907 667 

Витрати на оплату праці 2505 5231 4854 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1085 1006 

Амортизація 2515 735 222 

Інші операційні витрати 2520 43483 31223 

Разом 2550 51441 37972 

 

 

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 36015 36015 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 36015 15360 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (658.55893380) 33.37498260 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (65883.333333) 33.37498260 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
Дивіться Примітки до річної звітності по МСФЗ 

 

 

Голова Правлiння ________________ Коваленко Віталій Вікторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Петліна Олена Леонідівна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" 

за ЄДРПОУ 35525143 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 19291 16777 

Повернення податків і зборів 3005 31 59 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 30621 30097 

Надходження від повернення авансів 3020 2 3 

Інші надходження 3095 -- 223 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (49) (549) 

Праці 3105 (4592) (4049) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1183) (1031) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2881) (2446) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (1032) (747) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (15450) (4500) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (13) (57) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 (22158) (29871) 

Інші витрачання 3190 (9) (26) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3610 4630 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 42977 63526 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 25382 22735 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Надходження від погашення позик 3230 -- 100 

Інші надходження 3250 85886 -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (121899) (43377) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Витрачання на надання позик 3275 (--) (100) 

Інші платежі 3290 (--) (10761) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 32346 32123 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 35956 36753 

Залишок коштів на початок року 3405 45421 17137 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 9772 -8469 



Залишок коштів на кінець року 3415 91149 45421 

 
Дивiться Примiтки до рiчної звiтностi по МСФЗ 

 

 

Голова Правлiння ________________ Коваленко Вiталiй Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Петлiна Олена Леонiдiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2021 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" 

за ЄДРПОУ 35525143 

 

Звіт про власний капітал 

за 2020 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 36015 36653 18848 -- -25648 -- -- 65868 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 36015 36653 18848 -- -25648 -- -- 65868 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -23718 -- -- -23718 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- 16397 -- -- -- -- -- 16397 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 -- 16397 -- -- -- -- -- 16397 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- 16397 -- -- -23718 -- -- -7321 

Залишок на кінець року 4300 36015 53050 18848 -- -49366 -- -- 58547 

 
  

 

 

Голова Правлiння ________________ Коваленко Вiталiй Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Петлiна Олена Леонiдiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КД ЖИТТЯ" 

 ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 За 2020 рiк 

1. Загальнi вiдомостi 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi  

3. Основнi принципи облiкової полiтики 

4. Основнi засоби 

5. Нематерiальнi активи 

6. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 

7. Фiнансовi активи та грошовi кошти  

8. Страхова дiяльнiсть 

9. Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, iнша дебiторська 

заборгованiсть  

10. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом за податками та iншими розрахунками 

11. Резерви  

12. Капiтал 

13. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

14. Кредиторська заборгованiсть та зобов'язання 

15. Дохiд вiд реалiзацiї послуг 

16. Собiвартiсть реалiзацiї  

17. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут 

18. Iнший дохiд  

19. Iншi операцiйнi витрати 

20. Прибутки та збитки 

21. Прибуток на акцiю 

22. Умовнi зобов'язання  

23 Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

24. Звiт про проведення перевiрки адекватностi зобов'язань страховика  

25. Подiї пiсля звiтної дати  

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI  

Страхова компанiя "КД Життя" (далi скорочено - Компанiя) створена 30.10.2007р. у 

формi акцiонерного товариства вiдповiдно до законодавства України. Станом на 

31.12.2020р. Компанiя не входить до фiнансових груп.  

Основна дiяльнiсть. Компанiя надає юридичним та фiзичним особам послуги з 

добровiльного страхування життя, на що має лiцензiю (серiя АЕ №522733 вiд 

10.03.2015р.). Послуги надаються на всiй територiї України представниками Компанiї 

та через довiрених осiб - агентiв. Офiс Компанiї знаходиться в Українi у м. Києвi 

, на вулицi Полтавськiй, будинок 10.  

Акцiонери. Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрованими акцiонерами Компанiї є 

юридична компанiя та двi фiзичнi особи, якi володiють її акцiями у таких частках: 

Акцiонери Резиденство Вiдсоток участi голосуючих акцiй, % 

Юридична компанiя - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Франден Ессошiейтс" 

(Franden Associates Ltd) нерезидент 96,0 

Фiзичнi особи  резиденти 4,0 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2020р. та 31.12.2019р. складала 17 та 17 

осiб, вiдповiдно. 

Опис операцiйного середовища та економiчної ситуацiї 

Компанiя  функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з глибокою 

економiчною кризою, полiтичною нестабiльнiстю та продовженням збройного конфлiкту 

на сходi України.  

З кiнця 2019 року розпочалося поширення нового коронавiрусу, який отримав назву 

COVID-19, здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На 

кiнець 2019 р Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене 

число випадкiв зараження COVID-19, але 31 сiчня 2020 року оголосила надзвичайну 

ситуацiю в областi охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемiї 

з зв'язку зi стрiмким поширенням COVID-19 в Європi та iнших регiонах. Заходи, що 

вживаються по всьому свiту з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять до 

необхiдностi обмеження дiлової активностi, а також до необхiдностi профiлактичних 

заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню iнфекцiї. На тлi цих подiй вiдбулося 

iстотне падiння фондових ринкiв, скоротилися цiни на сировиннi товари, зокрема, 

iстотно знизилася цiна нафти, вiдбулося ослаблення української гривнi до долара 

США i Євро, i пiдвищилися ставки кредитування для багатьох компанiй, що 



розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фiнансової звiтностi 

ситуацiя все ще знаходиться в процесi розвитку, представляється, що негативний 

вплив на свiтову економiку i невизначенiсть щодо подальшого економiчного зростання 

можуть в майбутньому негативно позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових 

результатах Компанiї. Виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi 

операцiї та можливiсть збереження вартостi  його активiв. Ця фiнансова звiтнiсть 

не включає жодних коригувань, якi можуть виникнути в результатi такої 

невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та 

зможуть бути оцiненi. Керiвництво Компанiї уважно стежить за ситуацiєю i реалiзує 

заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подiй на дiяльнiсть Компанiї. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть Компанiї є 

фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно 

подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв 

Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою фiнансової звiтностi 

Компанiї за рiк, що закiнчився 31.12.2020р., є Мiжнароднi стандарти фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та 

Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку (РМСБО) в чиннiй редакцiї, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi 

Мiнiстерства фiнансiв України. Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та 

без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, 

внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в 

фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої 

iнформацiї з наведенням порiвняльної iнформацiї за попереднiй рiк. При формуваннi 

фiнансової звiтностi Компанiя також керувалась вимогами нацiональних законодавчих 

та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення. Валюта 

подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта 

України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.  

Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена 

на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя 

активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. 

Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Компанiя не могла продовжити провадження фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

 

Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Компанiї 

затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Головою Правлiння Компанiї 19 лютого 

2021 року. Нi учасники Компанiї, нi iншi особи не мають права вносити змiни до 

цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

Звiтний перiод фiнансової звiтностi. Звiтним перiодом, за який формується 

фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 

грудня 2020 року. 

Новi МСФЗ та їх вплив на фiнансову звiтнiсть 

Змiни в МСФЗ для рiчної фiнансової звiтностi 2020 року: 

" Концептуальна основа фiнансової звiтностi - у новiй редакцiї оновлено 

структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а також додано новi 

положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i 

розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ; 

" МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" - змiни запроваджують переглянуте визначення 

бiзнесу. 

" МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки" - змiни уточнюють визначення суттєвостi, пояснення 

до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацiй 

щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ; 

" МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду"; МСБО 34 "Промiжна фiнансова 

звiтнiсть"; МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи"; МСФЗ 2 

"Платiж на основi акцiй"; Посiбник з застосування МСФЗ 4 "Договори страхування"; 

Основи для висновкiв до МСФЗ 17 "Страховi контракти" - у всiх випадках 

словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено словом "рiшення", а поняття 

"користувачi" звужено до "основних користувачiв"; 

" МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"; МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття 

iнформацiї"; МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" - змiни 

стосуються процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використовуються 

в рiзних фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до похiдних iнструментiв. 

Поправки:  

  змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, 

що контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що 



хеджуються i грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi 

реформи; 

  обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає 

реформа внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування; 

  не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи; 

- вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини 

хеджування. 

Застосування цих стандартiв не має суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть.  

МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi : 

Змiни до стандартiв, ефективна дата застосування яких наступає з 01 сiчня 2021 

року:  

" МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти , МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та 

оцiнка , МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї , МСФЗ 4 Страховi 

контракти та МСФЗ 16 Оренда - змiни стосуються облiку хеджування, розкриттю 

iнформацiї та змiни договiрних грошових потокiв; 

 

Змiни до стандартiв, ефективна дата застосування яких наступає з 01 сiчня 2022 

року:  

" МСБО 16 "Основнi засоби" - змiни стосуються заборони вираховувати з вартостi 

основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiї вироблених предметiв, коли компанiя 

готує актив до його цiльового використання 

" МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" - 

уточнення, щодо  "витрат на виконання договору " 

" МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" - додано виняток щодо зобов'язань i умовних 

зобов'язань, а також актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи 

пiдготовки фiнансової звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання 

бiзнесiв 

" Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1 - Поправка дозволяє 

дочiрньому пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ 

пiзнiше своєї материнської компанiї), виконати оцiнку накопиченого ефекту курсових 

рiзниць у складi iншого сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної 

материнською компанiєю на дату її переходу на МСФЗ 

" Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 - Поправка уточнює 

характер комiсiйної винагороди, що включається в "10-вiдсотковий" тест при 

припиненнi визнання фiнансових зобов'язань 

" Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 - Поправка уточнює 

iлюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування 

вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi компенсацiї за 

понесенi витрати на полiпшення об'єкта оренди 

" Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 - Поправка виключає 

вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з 

оподаткуванням, не включаються до розрахункiв справедливої вартостi бiологiчних 

активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 13 

 

Змiни до стандартiв, ефективна дата застосування яких наступає з 01 сiчня 2023 

року:  

 

" МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" - Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 

1 для класифiкацiї зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта 

господарювання мати право вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв 

пiсля звiтного перiоду 

" МСФЗ 17 "Страховi контракти" - основнi вимоги: виключення деяких видiв 

договорiв зi сфери застосування МСФЗ 17; спрощене подання активiв i зобов'язань, 

пов'язаних з договорами страхування в звiтi про фiнансовий стан; вплив облiкових 

оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних фiнансових звiтностях; спрощений облiк 

зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникли до дати переходу на 

МСФЗ 17 

Керiвництво Компанiї  достроково не застосовує змiни до стандартiв та вважає, що 

зазначенi змiни не будуть мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї  в 

майбутньому. 

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ  

 Суттєвi положення облiкової полiтики. Основа оцiнки, застосована при складаннi 

фiнансової звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної 

собiвартостi та справедливої або амортизованої вартостi окремих фiнансових 

iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з використанням методiв 

оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою 

вартiстю". Такi методи оцiнки включають використання справедливої вартостi, як 

цiни яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у 

звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Зокрема, використання 

бiржових курсiв або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за 

характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi 



визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових 

активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i 

вiдповiдних методiв оцiнки.  

Загальнi положення щодо облiкових полiтик. Основа формування облiкових полiтик. 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової 

звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу 

скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю 

про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не 

слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облiкова полiтика 

Компанiї розроблена та затверджена керiвництвом Компанiї вiдповiдно до вимог МСБО 

8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ. 

Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках. Компанiя обирає та застосовує свої 

облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо 

МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких 

iншi полiтики можуть бути доречними. Компанiя вперше застосувала деякi поправки до 

стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 

року або пiсля цiєї дати, але вони не вплинули на фiнансову звiтнiсть Компанiї за 

2020 рiк. 

 Форма та назви фiнансових звiтiв. Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi 

Компанiї вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi вiдповiдно до МСФЗ. 

 Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах. Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний 

дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, 

основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким 

витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 

наприклад, витрат на адмiнiстративну дiяльнiсть.  

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових 

коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається 

iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. 

Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на 

пiдставi облiкових записiв Компанiї. 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Компанiя визнає фiнансовий актив або 

фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ , коли i тiльки коли воно стає 

стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання 

або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 

розрахунку. За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання 

подiляються на поточнi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та 

довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв). Компанiя 

класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких 

чинникiв:  

- моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та  

- характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку; 

-фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання 

Компанiя оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю. При припиненнi визнання 

фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж: балансовою вартiстю (оцiненою на дату 

припинення визнання) та отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий 

отриманий актив мiнус будь-яке нове взяте зобов'язання) визнають у прибутку або 

збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається 

з метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу 

генерують грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на 

непогашену частку основної суми. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки 

фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової 

полiтики. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, кошти в банках на 

поточних рахунках та короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик 

змiни вартостi з первiсним строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв вiд звiтної 

дати. Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними 

проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. Грошовi кошти та їх 

еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. 



Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, 

представлених депозитами, здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. Первiсна та 

подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється 

у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами НБУ. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. До фiнансових 

активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Компанiя вiдносить 

облiгацiї, депозити, дебiторську заборгованiсть. Пiсля первiсного визнання 

Компанiя оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного 

вiдсотка. 

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Компанiя використовує одну чи 

кiлька ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для 

фiнансових iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, 

включаючи кредитну якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка 

вiдсотка за контрактом є фiксованою, а також залишок строку до погашення основної 

суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.  

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж 

договiрними грошовими потоками, належними до сплати на користь Компанiї за 

договором; i грошовими потоками, якi Компанiя очiкує одержати на свою користь. 

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за 

фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При 

виконаннi такої оцiнки Компанiя замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв 

використовує змiну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом 

очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для виконання такої оцiнки 

Компанiя порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим 

iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим 

iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому об'рунтовано 

необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або 

зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного 

визнання. 

Компанiя може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було 

з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на 

звiтну дату. У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на 

звiтну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим 

активом, Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою 

балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових 

потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим 

активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або 

збиток вiд зменшення корисностi. 

Компанiя визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до 

дванадцяти мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення 

таких депозитiв ймовiрно призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних 

фiнансових iнвестицiй. Компанiя вiдносно банкiвських депозитiв має наступну модель 

розрахунку збитку вiд знецiнення фiнансового активу: 

- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний рiвень 

рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний", що 

присвоюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до Державного реєстру 

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв 

збиткiв розраховується в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi 

вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складає 0%, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - 1% 

вiд суми розмiщення, бiльше 1 року - 2%); 

- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом 

(спекулятивний рiвень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, якi 

внесенi до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату 

розмiщення коштiв резерв збитку розраховується у розмiрi вiд 7% до 20% вiд суми 

вкладу в залежностi в розмiру ризикiв. 

Дебiторська заборгованiсть. Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як 

актив тодi, коли Компанiя стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває 

юридичне право одержати грошовi кошти. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка 

дебiторської заборгованостi вiдбувається за амортизованою вартiстю. Поточну 

дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Компанiя оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Дебiторська заборгованiсть за послуги страхування, позики та iнша дебiторська 

заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на 

активному ринку, класифiкуються як "позики виданi та дебiторська заборгованiсть". 

Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - це заборгованiсть за 

договорами страхування життя, погашення якої очiкується впродовж 45 днiв вiд дати 

звiтностi. 



Зобов'язання. Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли 

Компанiя стає стороною договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання 

сплатити грошовi кошти. Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають 

однiй або декiльком iз нижченаведених ознак: 

-Керiвництво Компанiї сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

-Керiвництво Компанiї не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям 

визнання зобов'язань, у подальшому - за амортизованою вартiстю.  

Зобов'язання за вимогами по договорам страхування життя. Оцiнка зобов'язань, що 

випливає з вимог за договорами страхування життя є найбiльш важливою 

бухгалтерською оцiнкою Компанiї. Iснують декiлька причин невизначеностi, якi 

необхiдно враховувати при оцiнцi цих зобов'язань, та по яким Компанiя має 

обов'язок здiйснити виплати за такими вимогами. Розмiр страхових резервiв Компанiї 

визначається на пiдставi чинного законодавства України стосовно формування 

резервiв iз страхування життя. Керiвництво Компанiї вважає, що зобов'язання по 

зазначеним вимогам розрахованi на кiнець 2019 року є адекватними. 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або 

реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 

Основнi засоби. Компанiя визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн 

утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, 

або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний 

строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть 

яких бiльше 6000,0 грн. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною 

вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та нарахованих збиткiв вiд 

знецiнення. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової 

балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми 

активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до 

нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. Витрати 

на ремонт i поточне обслуговування вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд у 

перiодi їх виникнення. Амортизацiя нараховується в цiлях списання вартостi або 

переоцiнки активiв з використанням лiнiйного методу протягом очiкуваного строку 

корисного використання таким чином: 

Групи Строк корисного використання, роки 

Нежитловi примiщення 50 

транспортнi засоби 5 

комп'ютерна технiка та офiсне устаткування 3 

офiснi меблi, побутова технiка, iнвентар 3-7 

оптичнi, електромеханiчнi прибори та системи зв'язку 3-7 

Нематерiальнi активи. На балансi Компанiї облiковується лiцензiя на добровiльне 

страхування життя (що є основною дiяльнiстю Компанiї), строк корисного 

використання якої - невизначений. Нематерiальний актив з невизначеним термiном 

корисної служби не амортизується. Термiн корисної служби нематерiального активу з 

невизначеним строком корисної служби аналiзується на кожну звiтну дату на предмет 

з'ясування, чи дiйсно в свiтлi останнiх подiй i обставин вiн є невизначеним. 

 Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв. На кожну звiтну 

дату Компанiя оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Компанiя зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд 

його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи 

збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. 

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в 

попереднiх перiодах, Компанiя сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi 

оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання 

збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в 

майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 

необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного 

використання. 

Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: 

собiвартiстю або цiною можливого продажу. Товарно-матерiальнi запаси що 

утримуються Компанiєю, використовуються у поточнiй господарськiй дiяльностi 

Компанiї i не призначенi для подальшої реалiзацiї. Станом на 31 грудня 2019 року 

балансова вартiсть запасiв, що включають у тому числi полiси (бланки суворої 

звiтностi), становить 18 тис. грн. 

Забезпечення визнаються, коли Компанiя має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, 

нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi 

втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Компанiя також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) 



вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової 

полiтики Компанiї. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає 

iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи 

вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з 

кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками вiдпустки та їхнього 

середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку.  

Виплати працiвникам. Компанiя визнає короткостроковi виплати працiвникам як 

витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. 

Компанiя визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за 

вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi 

збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання. Вiдповiдно до українського законодавства, Компанiя утримує 

внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески 

розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, 

такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, 

що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна 

платня.  

Визнання доходу вiд реалiзацiї страхових послуг. Доходи Компанiї вiд реалiзацiї 

страхових послуг визнаються за методом нарахування, що дає можливiсть здiйснювати 

контроль за своєчасною i повною сплатою страхувальниками страхових премiй. Умови 

вступу в дiю договору страхування визначається Правилами страхування за окремо 

розробленою та затвердженою програмою страхування. Не визнаються доходом отриманi 

авансом страховi платежi (внески, премiї). Такi страховi платежi (внески, премiї) 

облiковуються як заборгованiсть за отриманими авансами i враховуються окремо (МСБО 

№1 "Подання фiнансової звiтностi"). Отриманi авансом страховi платежi визнаються 

доходом протягом термiну дiї договору страхування методом рiвномiрного 

нарахування, вiдповiдно до встановленого графiку сплати страхових премiй. 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним 

курсом обмiну НБУ на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, 

вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами 

обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною 

собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 

немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 

вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi 

рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку 

або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. Компанiя використовувала 

обмiннi курси на дату балансу: 

 31 грудня 2020 року 31 грудня 2019 року 

1 долар США 28.2746 23.6862 

1 євро 34.7396 26.422 

Основнi припущення, оцiнки та судження. При пiдготовцi фiнансової звiтностi 

Компанiя здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової 

звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з 

тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на 

попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 

об'рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової 

вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у 

керiвництва Компанiї iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть 

зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо 

важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в 

яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової 

звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ. Якщо немає 

МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

застосовуються судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, 

щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

- подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi 

потоки Компанiї ; 

- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише 

юридичну форму; 

- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

- є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї посилається на прийнятнiсть 

наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв 

та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї враховує найостаннiшi положення 

iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну 

концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з 



облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать 

вищезазначеним джерелам. Операцiї, що не регламентуються МСФЗ Компанiєю не 

здiйснювались.  

Судження щодо справедливої вартостi активiв Компанiї. Справедлива вартiсть 

iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на 

звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на 

судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної 

ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з 

врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 

Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв. Керiвництво Компанiї 

вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових 

iнструментiв, де ринковi котирування недоступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що:  

- вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки 

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн 

валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час 

оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та  

- вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а 

також на доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Компанiї використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i 

коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi 

фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний 

вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої 

вартостi першого рiвня, Керiвництво Компанiї планує використовувати оцiнки та 

судження якi базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Компанiї, досвiдi та 

минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових 

активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв 

де оцiнка, яка базується на професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є 

недостатньою, на думку Керiвництва є прийнятним та необхiдним. Використання рiзних 

маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на 

передбачувану справедливу вартiсть.  

Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв. Керiвництво 

Компанiї застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим 

питанням 'рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi 

й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути 

пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву 

Компанiї фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 

 Використання ставок дисконтування. Ставка дисконту - це процентна ставка, яка 

використовується для перерахунку майбутнiх потокiв доходiв в єдине значення 

теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення ринкової вартостi 

бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору 

ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти 

iнвестування, або - ставка доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз 

зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту має визначатися з 

урахуванням трьох факторiв: 

а) вартостi грошей у часi; 

б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi 

вимагають рiзнi рiвнi компенсацiї; 

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв. 

 Станом на 31.12.2020р. середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв 

у нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не 

запроваджено лiквiдацiйну комiсiю, становила 11,5 % рiчних. Iнформацiя, що 

використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ 

за посиланням https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-

financial#2fs роздiл "4.1.3.1. Процентнi ставки за новими депозитами резидентiв 

(крiм iнших депозитних корпорацiй) за секторами економiки ". 

Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв. Вiдносно фiнансових активiв, якi 

оцiнюються за амортизованою вартiстю, Компанiя на дату виникнення фiнансових 

активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного ризику. Компанiя визнає 

резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi 

оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за 

весь строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для 

кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними 

збитками (у разi незначного зростання кредитного ризику).  

Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути 

визнанi до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, 



кредитний ризик значно зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане 

простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiв, що є специфiчними 

для позичальника, (наприклад, здiйснення модифiкацiї або реструктуризацiї). 

Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий 

iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал 

виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй 

перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй 

перспективi можуть знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати 

свої зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.  

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 

на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими 

фiнансовими iнструментами Компанiї або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй 

Компанiя здiйснює дiяльнiсть. 

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим 

iнструментом просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким 

кредитним ризиком у попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом 

на звiтну дату. У такому випадку Компанiя з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання 

кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у 

визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї. 

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Компанiї щодо таких 

збиткiв. 

Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi. Методики оцiнювання 

та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю. 

Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та 

зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про 

фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вхiднi данi 

Грошовi кошти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi

 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 

отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за 

справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси 

органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на 

дату оцiнки, використовуються цiни закриття бiржового торгового дня 

Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої 

вартостi 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  

Усього 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Дата оцiнки 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19

 31.12.20 31.12.19 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - 137 787 51 072 - -

 137 787 51 072 

Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi у 2020 та 2019 

роках не було. 

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi".  

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою 

вартiстю: 

 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

 2020 2019 2020 2019 

 Довгостроковi фiнансовi нвестицiї 137 787 51 072 137 787 51 072 

 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 14 919 100 805 14 919 100 805 

 Грошовi кошти  91 149 45 421 45 421 91 149 

Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 

4. ОСНОВНI ЗАСОБИ  

Балансова вартiсть основних засобiв на звiтнi дати: 

 

Групи  На 31.12.2020р. На 31.12.2019р. 

нежитловi примiщення 69 362 41 472 

транспортнi засоби 1 065 1 355 

комп'ютерна технiка та офiсне устаткування 380 58 

офiснi меблi, побутова технiка, iнвентар 138 276 

Разом 70 945 43 161 



Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв у Компанiї не було зобов'язань з придбання 

об'єктiв основних засобiв. Загальна сума амортизацiйних вiдрахувань вiдображенi в 

складi "Адмiнiстративних витрат" у звiтi про сукупний дохiд. (Примiтка 17). 

5. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Балансова вартiсть нематерiального активу на звiтнi дати: 

Групи  На 31.12.2020р. На 31.12.2019р. 

 Лiцензiя 30 30 

6. IНВЕСТИЦIЇ В ДОЧIРНI ПIДПРИЄМСТВА 

Дочiрнiм є пiдприємство, контрольоване Компанiєю. Контроль iснує, коли материнська 

компанiя має можливiсть прямо або опосередковано управляти фiнансовими та 

операцiйними полiтиками пiдприємства з метою одержання вигiд вiд його дiяльностi 

У 2020 роцi Компанiя продала дочiрнє пiдприємство -  публiчне акцiонерне 

товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд 

"Цифровий капiтал". На дату звiтностi Компанiя не облiковує iнвестицiї в дочiрнi 

пiдприємства на балансi.  

7. ФIНАНСОВI АКТИВИ ТА ГРОШОВI КОШТИ 

Непоточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi в статтi "Iншi фiнансовi iнвестицiї" 

балансу (рядок 1035) - 137 787,0 тис. грн. станом на 31.12.2020р. Їх облiк 

ведеться по методу амортизованої собiвартостi. Цi фiнансовi iнвестицiї 

представленi облiгацiями внутрiшнього державного займу i забезпечують мiнiмальний 

кредитний ризик, вiдповiдно резерв пiд їх знецiнення не нараховувався.  

Поточнi фiнансовi iнвестицiї в балансi Компанiї вiдображенi наступним чином: 

 На 31.12.20р. На 31.12.19р. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї, в т.ч.  14 919 100 805 

 -депозитнi вклади (строк погашення понад 3 мiс.) 14 919 100 805 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, що визначена та включена у 

фiнансову звiтнiсть Компанiї, являє собою суму, на яку може бути обмiняний 

фiнансовий iнструмент в результатi поточної операцiї мiж бажаючими здiйснити таку 

операцiю сторонами, вiдмiнної вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

В балансi Компанiї грошовi кошти на поточних рахунках та короткостроковi депозити 

вiдображенi наступним чином: 

 На 31.12.20р. На 31.12.19р. 

Грошовi кошти та Їх еквiваленти в нацiональнiй валютi 49 091 35 275 

Грошовi кошти та Їх еквiваленти в iноземнiй валютi 42 058 10 146 

Разом 91 149 45 421 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв справедлива вартiсть поточних фiнансових 

iнвестицiй дорiвнює їх балансовiй вартостi. Термiн погашення депозитних вкладiв зi 

строком погашення понад 3 мiсяцiв закiнчується в квiтнi-груднi 2021 року.  

Компонентами показника "Грошi та їх еквiваленти" є стаття 1165 балансу, яка 

представлена таким чином: 

  На 31.12.20р.  На 31.12.19р. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти , в т.ч.  91 149 45 421 

 1. в нацiональнiй валютi, в т.ч.:  49 091 35 275 

 - депозитнi вклади (строк погашення до 3 мiс.) 48 840 35 500 

 - на поточних рахунках  251 2 775 

 2. в iноземнiй валютi, в т.ч. :  42 058 10 146 

 - депозитнi вклади (строк погашення до 3 мiс.) 18 800 10 095 

 - на поточних рахунках 23 258 51 

Термiн погашення депозитних вкладiв зi строком погашення до 3 мiсяцiв закiнчується 

в сiчнi-березнi 2021 року (2019 рiк: сiчень-березень 2020р.). 

Доходи, отриманi Компанiєю у звiтному 2020 роцi вiд фiнансових активiв по 

розмiщенню резервiв склали 25 864,0 тис грн., i вiдображенi за статтею "Iншi 

фiнансовi доходи" в звiтi про сукупний дохiд. Зазначена сума отриманого доходу 

складається iз доходiв (Примiтка 18): 

- за облiгацiями - 7 274,0 тис. грн. 

- за депозитами - 18 590,0 тис. грн.  

 

8. СТРАХОВА ДIЯЛЬНIСТЬ 

Компанiя застосовує МСФЗ 4 "Страховi контракти" до договорiв, якi укладає зi 

страхувальниками - юридичними та фiзичними особами. 

Страховий контракт - контракт, згiдно з яким одна сторона (страховик) приймає 

значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись 

надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна майбутня 

подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.  

Страхова премiя (страховий платiж) - плата за страхування, яку страхувальник 

зобов'язаний сплатити Компанiї в розмiрi, визначеним договором страхування. Розмiр 

страхової премiї залежить вiд встановленого страхового тарифу, який є ставкою 

страхового платежу з одиницi страхової суми. 

Страховий тариф розраховується Компанiєю актуарно (математично) на пiдставi 

статистки настання страхових випадкiв, з урахуванням статистичних закономiрностей 



страхових ризикiв протягом дiї договору страхування та величини iнвестицiйного 

доходу вiд розмiщення коштiв резервiв страхування життя. Методика розрахунку 

страхових тарифiв є невiд'ємною частиною Правил страхування життя Компанiї, якi 

визначаються окремим документом (Правила добровiльного страхування життя, 

затверджених рiшенням Правлiння ПрАТ "СК "КД Життя" вiд 5 вересня 2018 року № 5, 

зареєстрованих розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 3 жовтня 2018 року № 1735 зi 

змiнами № 1 вiд 1 жовтня 2019 року та змiнами № 2 вiд 11 грудня 2019 року). 

Станом на 31 грудня 2020 року Компанiя має 12 251 договорiв страхування. Усi 

договори страхування вiдповiдають визначенню, наведеному у Додатку А МСФЗ 4 

"Страховi контракти". Протягом звiтного року було укладено 8 284 договорiв 

страхування життя.  

Валюта страхування - українська нацiональна валюта (гривня) та iноземнi валюти 

(євро та долар США). Середнiй строк страхування за договорами становить 20 рокiв. 

Страхувальниками виступають як юридичнi так i фiзичнi особи.  

Протягом 2020 року Компанiєю здiйснено 299 страховi виплати на загальну суму 6 

883,0 тис. грн. Договори страхування Компанiї не мiстять вбудованих похiдних 

iнструментiв, а також не мають компонентiв депозиту. Вiдповiдно, Компанiя не 

проводить розподiл компонентiв страхування та депозиту. 

Перевiрка адекватностi зобов'язань. Компанiя проводить перевiрку адекватностi 

своїх визнаних страхових зобов'язань. Така перевiрка враховує поточнi оцiнки всiх 

контрактних грошових потокiв та пов'язаних з ними грошових потокiв, таких як 

витрати з врегулювання збиткiв, а також грошових потокiв вiд вбудованих опцiонiв 

та гарантiй. Якщо перевiрка свiдчить про неадекватнiсть зобов'язань, нестача 

повнiстю визнається у складi прибутку чи збитку. Звiт про проведення перевiрки 

адекватностi зобов'язань Страховика наведено в окремiй Примiтцi 24. 

Управлiння страховими ризиками. На виконання вимог Закону "Про страхування" 

Компанiя перестраховує ризики по укладеним та дiючим договорам страхування з 

перестраховиком "Дженерал Реiншуренс" АГ (Нiмеччина), рейтинг фiнансової 

надiйностi (стiйкостi) вiдповiдає вимогам законодавства. Станом на 31 грудня 2020 

року iз 4 381 835,2 тис. грн. страхових сум Компанiєю передано в перестрахування - 

724 922,7 тис. грн. Неврегульованих збиткiв на кiнець звiтного перiоду не 

зареєстровано. На звiтну дату Компанiя не має страхових контрактiв, придбаних в 

результатi об'єднання бiзнесу або передачi портфеля. Вiдповiдно, не має 

нематерiальних активiв, описаних в параграфах 31 та 32, якi вилученi зi сфери 

застосування МСБЗ 36 "Зменшення корисностi активiв" та МСБЗ 38 "Нематерiальнi 

активи". Договори страхування, якi укладає Компанiя є договорами страхування 

життя, за умовами яких страховик зобов'язаний вiдрахувати власнику страхового 

полiсу не менше, нiж 85% надлишкового iнвестицiйного доходу вiд розмiщення 

страхових резервiв. Вiдповiдно, за договорами страхування життя Компанiї 

передбачено збiльшення розмiру страхової суми та розмiру страхових виплат на суми 

(бонуси), якi визначаються один раз на рiк за результатами отриманого 

iнвестицiйного доходу вiд розмiщення коштiв резервiв iз страхування життя. За 

договорами страхування життя передбачається збiльшення розмiру страхової суми та 

розмiру страхових виплат на суми бонусiв, якi визначаються один раз на рiк за 

фiнансовими результатами дiяльностi Компанiї. Страховi зобов'язання Компанiї за 

договорами страхування розраховуються вiдповiдно до затвердженого "Положення про 

формування резервiв зi страхування життя". Основна стратегiчна мета управлiння 

ризиками - це забезпечення захисту Компанiї вiд несприятливого впливу факторiв 

зовнiшнього середовища, так i оптимiзацiя внутрiшнього середовища. Управлiння 

ризиками є забезпечення безпечної дiяльностi страхової органiзацiї. Одним iз 

внутрiшнiх заходiв управлiння ризиками, який застосовує Компанiя є створення 

страхових та резервних фондiв. Також одним iз методiв диверсифiкацiї ризикiв, 

пов'язаних iз договорами страхування є покриття резервiв, сформованих у валютах 

активами, що вiдповiдають цим валютам. Одним iз зовнiшнiх заходiв управлiння 

ризиками (таких, що здiйснюються iз залученням iнших спецiалiзованих суб'єктiв 

страхового ринку чи дiлових партнерiв Страховика), який застосовує Компанiя є 

перестрахування. Завдяки перестрахуванню досягається диверсифiкацiя ризикiв, що 

сприяє збалансованостi портфеля Страховика i Перестраховика. 

9. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА СТРАХОВОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ, IНША ДЕБIТОРСЬКА 

 ЗАБОРГОВАНIСТЬ  

Дебiторська заборгованiсть за послуги страхування та iнша дебiторська 

заборгованiсть за станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представленi таким чином: 

 На 31.12.20р. На 31.12.19р. 

Дебiторська заборгованiсть за послуги страхування   1 880  2 099 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, 

  160 22 712 

Всього 24 811 24 811 

На звiтнi дати Компанiя не має простроченої, але не знецiненої дебiторської 

заборгованостi за договорами страхування життя та iншої дебiторської 

заборгованостi. Балансова вартiсть цих заборгованостей приблизно дорiвнює їх 



справедливiй вартостi. При визначеннi погашення дебiторської заборгованостi за 

договорами страхування життя та iншої дебiторської заборгованостi Компанiя 

враховує будь-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення 

заборгованостi та до звiтної дати. 

10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА IНШИМИ РОЗРАХУНКАМИ  

Дебiторська заборгованiсть з бюджетом за податками та iншими розрахунками станом 

на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представлена таким чином: 

 

 На 31.12.20р. На 31.12.19р. 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв, в т.ч.: 2 588 2 535 

- в нацiональнiй валютi 2 161 1 985 

- в iноземнiй валютi 427 550 

Компонентами дебiторської заборгованостi за статтею балансу "Дебiторська 

заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв" є доходи, що складають 

нарахованi вiдсотки по депозитним вкладам та будуть отриманi Компанiєю впродовж 

наступного 2020 року. 

 

11. РЕЗЕРВИ 

Резерви визнаються, коли у Компанiї в поточному перiодi є зобов'язання, що виникло 

в результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбно погашення 

даного зобов'язання i при цьому може бути зроблена надiйна оцiнка суми 

зобов'язання.  

Резерви зi страхування життя. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв сформованi 

резерви зi страхування життя склали: 

 

 На 31.12.20р. На 31.12.19р. 

Страховi резерви, в т.ч.:  254 177 207 372 

- резерв довгострокових зобов'язань 252 195 204 882 

- резерв збиткiв або резерв незалежних виплат 1 982 2 490 

 Частка перестраховика у страхових резервах, в т.ч.: 296 335 

- в резервах довгострокових зобов'язань 296 294 

- в резервах збиткiв або резервах незалежних виплат  0 41 

Резерви зi страхування життя Компанiя розраховує актуарно вiдповiдно до Методики 

формування резервiв зi страхування життя, затвердженої Розпорядженням Державної 

комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №24 вiд 27.01.2004р. iз 

змiнами, внесеними Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України №110 вiд 01.03.2011р. та "Положенням про формування 

резервiв зi страхування життя ПрАТ "Страхова компанiя "КД Життя". У вiдповiдностi 

до статтi 31 Закону України "Про страхування" Компанiя сформованi резерви розмiщує 

в активи з урахуванням їх безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та 

диверсифiкованостi.  

Iншi резерви. У ходi здiйснення дiяльностi Компанiя пiддається рiзним позовам i 

претензiям. Хоча щодо таких розглядiв дiють iншi фактори невизначеностi i їх 

результат неможливо передбачити з достатньою мiрою впевненостi, керiвництво 

Компанiї вважає, що фiнансовий вплив даних обставин не буде суттєвим для 

фiнансового становища або її рiчних фiнансових результатiв. 

Компанiя оцiнила суми своїх можливих зобов'язань та визнала недоцiльним створювати 

по ним резерви. Компанiя визнає та створює резерв пiд забезпечення виплат 

персоналу. Метою створення резерву є забезпечення наступних витрат Компанiї на 

оплату вiдпусток персоналу та сплату податкiв до фондiв соцiального страхування на 

цi виплати. Розмiр резерву станом на 31 грудня 2020 року визначений в сумi 358 

тис. грн. Компанiя на протязi звiтного року проводить iнвентаризацiю резерву з 

метою визначення об'рунтованостi його розмiру. Збiльшення (зменшення) резерву 

вiдображається у витратах за статтею "Адмiнiстративнi витрати" у звiтi про 

сукупний дохiд.  

12. КАПIТАЛ  

Акцiонерний капiтал. Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв Компанiя має випущенi 

простi iменнi акцiї в кiлькостi 36 015 штук загальною сумою 36 015 000грн. 

Номiнальна вартiсть кожної акцiї становить 1 000,0 грн. Форма iснування акцiй - 

бездокументарна. Всi випущенi акцiї були повнiстю оплаченi. Дата реєстрацiї 

випуску акцiй - 13 листопада 2008 року, номер реєстрацiї 450/1/08. 

Акцiй викуплених самою Компанiєю або дочiрнiми пiдприємствами немає. 

Додатковий вкладений капiтал. Додатковий вкладений капiтал сформувався на етапi 

створення Компанiї, представляє кошти внесенi додатково засновниками Компанiї i 

складає 18 848,0 тис. грн. Дивiденди. На протязi дiяльностi Компанiї акцiонерами 

не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому дивiденди акцiонерам не 

виплачувалися. 

13. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ  

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. Пов'язанi сторони Компанiї включають 



акцiонерiв, ключовий управлiнський персонал, пiдприємства, якi мають спiльних 

власникiв та перебувають пiд спiльним контролем пiдприємства, що перебувають пiд 

контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанiї, стосовно яких у 

Компанiї є iстотний вплив.  

У таблицi представленi пов'язанi сторони Компанiї: 

1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Франден Ессошiейтс" (Franden 

Associates Ltd), Британськi Вiргiнськi острови 

2 . Володимир Полiщук - представник ТОВ "Франден Ессошiейтс" - довiрена особа ТОВ 

"Франден Ессошiейтс" 

3. Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний 

корпоративний iнвестицiйний фонд "Цифровий капiтал" 

4. Вiталiй Коваленко, Голова Правлiння Компанiї  

5. Олена Степанова, Заступник Голови Правлiння 

6. Олександр Полiщук, Секретар Правлiння 

В 2020 роцi Компанiя не надавала безвiдсотковi зворотнi фiнансовi позики 

пов'язаним сторонам. В звiтному роцi Компанiя пред'явила до викупу емiтенту цiннi 

папери (простi iменнi акцiї) ПАТ "ЗНВКIФ "Цифровий капiтал" згiдно Договору 

купiвлi-продажу (викупу) на суму 9 179,73 тис. грн. Оцiнка можливої наявностi 

проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться Компанiєю в кожному 

фiнансовому роцi. Всi пов'язанi сторони Компанiї є внутрiшнiми.  

Винагорода, виплачена ключовому керiвному персоналу складається iз заробiтної 

плати та вiдрахувань на соцiальне забезпечення. ЇЇ розмiр встановлюється за 

контрактом та рiшенням Наглядової ради. Винагороди у формi акцiй - не 

нараховувались та не отримувались.  

14. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю представлена наступним 

чином:  

 

 На 31.12.20р. На 31.12.19р. 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю з одержаних авансiв, в т.ч.:

 3 618 2 504 

- в нацiональнiй валютi 3 477 2 421 

- в iноземнiй валютi 141 83 

Кредиторська заборгованiсть з перестраховиками 474 325 

Iнша кредиторська заборгованiсть по розрахункам зi страхувальниками  1 056 540 

Всього 5 148 3 369 

Компоненти кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю з одержаних 

авансiв представленi авансовими внесками (страховими платежами) по договорам 

страхування життя в нацiональнiй та iноземнiй валютах.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, отриманi Компанiєю 

представлена наступним чином:  

 

 На 31.12.20р. На 31.12.19р. 

Кредиторська заборгованiсть перед третiми сторонами (постачальниками) в 

нацiональнiй валютi                         186 22 

Дана заборгованiсть не є суттєвою. Вiдсотки по такiй кредиторськiй заборгованостi 

не нараховуються, оскiльки заборгованiсть погашається протягом 30 днiв зi звiтної 

дати та залежить вiд умов договору з постачальником. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом за станом на 31 

грудня 2020 та 2019 рокiв представлена поточними податком на прибуток та податком 

на нерухомiсть, розрахованим за правилами податкового законодавства.  

 На 31.12.20р. На 31.12.19р. 

Поточний податок на прибуток 242 256 

Поточний податок на нерухомiсть 8 4 

 40 0 

Всього 290 260 

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представленi 

таким чином: 

  

 На 31.12.20р.  

 На 31.12.19р. 

Кредиторська заборгованiсть за агентськими угодами 1 092 1 258 

Компанiя не має на звiтнi дати простроченої та сумнiвної iншої кредиторської 

заборгованостi. Балансова вартiсть iншої кредиторської заборгованостi дорiвнює її 

справедливої вартостi. 

 При визначеннi погашення iншої кредиторської заборгованостi Компанiя на кожну 

звiтну дату проводить аналiз сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням 

термiнiв її облiку на балансi, та термiнiв позовної давностi за перiод з дати 

виникнення заборгованостi та до звiтної дати.  

15. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПОСЛУГ  



Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї послуг за договорами страхування є основним 

джерелом доходiв Компанiї вiд страхової дiяльностi та представлений наступним 

чином:  

  2020 рiк  2019 рiк  

Виручка , в т.ч. 48 158 45 467 

-  За iншими договорами накопичувального страхування 47 775,2 45 021 

- За iншими договорами страхування життя 382,8 446 

- За договорами страхування життя лише на випадок смертi 0 0 

16. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 

Собiвартiсть реалiзацiї представлена наступним чином: 

  2020 рiк  2019 рiк  

Собiвартiсть послуг, в т.ч. 13 853 13 853 

- Страховi виплати 6 883 12 325 

-         Виплати викупних сум 2 604 1 528 

17. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ  

Основнi витрати Компанiї, що пов'язанi iз здiйсненням її господарської дiяльностi 

розподiляються за статтями, якi видiленi в окремi групи: адмiнiстративнi витрати 

та витрати на збут, якi розподiляються за наступними елементами:  

 

  2020 рiк  2019 рiк 

Аквiзицiйнi витрати  13 106 15 920 

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи  6 316 5 860 

Витрати на рекламу 327 420 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 735 222 

Ремонт, технiчне обслуговування та утримання власних основних засобiв 837 938 

Банкiвськi послуги 204 202 

Депозитарнi послуги 45 37 

Зв'язок  42 47 

Iншi витрати 2 569 2 263 

Разом 24 181 25 909 

18. IНШИЙ ДОХIД 

1. Iншi операцiйнi доходи мають таку структуру: 

  2020 рiк  2019 рiк 

Частка страхових вiдшкодувань, компенсована перестраховиком 41 8 

Дохiд вiд позитивних операцiйних курсових рiзниць 14 303 3 563 

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 0 223 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi  59 52 

Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 88 0 

Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 178 22 

Разом  14 669 3 868 

2. Iншi фiнансовi доходи представленi наступним чином:  

  2020 рiк  2019 рiк 

- доходи нарахованi по облiгацiям та депозитами  25 864 26 348 

3. Iншi доходи. Показник iнших доходiв складає:  

 2020 рiк 2019 рiк 

- iншi доходи 459 106 

19. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 

Iншi операцiйнi витрати включають наступнi статтi: 

 2020 рiк 2019 рiк 

Втрати вiд вiд'ємних курсових рiзниц 4 683 12 012 

Iншi витрати 22 577 51 

Разом 27 260 12 063 

20. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ 

За результатом всiх видiв дiяльностi в 2020 роцi Компанiєю отриманий збиток в 

розмiрi 22 700,0 тис. грн. (2019р. - прибуток в розмiрi 1 986,0 тис. грн. ). Сума 

податку на прибуток, вiдображеного в фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2020 року складає 1 018,0 тис. грн. (2019р. - 784,0 тис. грн.), який 

розраховано за нормами податкового законодавства України. Чистий збиток звiтного 

року в розмiрi 23 718,0 тис. грн.(2019р. - прибуток складає 1 202,0 тис. грн.). 

21. ПРИБУТОК НА АКЦIЮ 

Базовий прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку за рiк, 

що залишається в розпорядженнi акцiонерiв Компанiї, на середньозважену кiлькiсть 

акцiй в обiгу за звiтний рiк, без урахування власних викуплених акцiй. Розбавлений 

прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення чистого прибутку, що залишається в 

розпорядженнi акцiонерiв Компанiї, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй в 

обiгу за звiтний перiод, плюс середньозважена кiлькiсть всiх розбавляючих 

потенцiйних звичайних акцiй, випуск яких буде означати їх конвертацiю у звичайнi 

акцiї. Нижче наводяться данi про прибуток i кiлькiсть акцiй, якi були використанi 

при розрахунку базисного та розбавленого прибутку на акцiю за 2020 та 2019 роки:  

  2020 рiк  2019 рiк 



Чистий прибуток(збиток), що залишається в розпорядженнi акцiонерiв Компанiї -23 

718 1 202 

Середньозважена кiлькiсть акцiй в обiгу (в тисячах штук) 36,015 36,015 

Базовий прибуток(збиток) на акцiю (в гривнях) -658,56 33,37 

Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй для розрахунку розбавленого прибутку на 

акцiю (в тисячах штук) 36,015 36,015 

Розбавлений прибуток(збиток) на акцiю (в гривнях) -658,56 33,37 

Компанiя не застосовує програми з надання працiвникам опцiонiв на акцiї та 

винагород у формi акцiй.  

22. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Операцiйне середовище. Компанiя продає послуги зi страхування життя, попит на якi 

чутливий до змiн економiчних умов, що впливають на споживчi витрати. Майбутнi 

економiчнi умови та iншi фактори, включаючи довiру споживачiв, рiвень доходiв 

населення можуть знизити споживчi витрати або змiнити споживчi переваги. Глобальне 

зниження темпiв зростання української i свiтової економiк або невизначенi 

економiчнi перспективи можуть негативно позначитися на споживчих перевагах та 

результатах дiяльностi Компанiї. Зважаючи на це, подальше погiршення ситуацiй в 

економiцi може негативно вплинути на результати i фiнансову позицiю Компанiї, яку 

зараз досить складно визначити. Однак керiвництво Компанiї вважає, що вживає всi 

можливi заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу Компанiї в iснуючих умовах. 

Податкове законодавство та умови регулювання в Українi. Керiвництво вважає, що 

Компанiя нарахувала всi податки, що стосуються її дiяльностi. У ситуацiях 

невизначеностi Компанiя здiйснила нарахування податкових зобов'язань, виходячи з 

оцiнки керiвництвом ймовiрної величини вiдтоку ресурсiв, якi будуть потрiбнi для 

погашення таких зобов'язань. Керiвництво Компанiї, 'рунтуючись на трактуваннi 

податкового законодавства, вважає, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в 

повному обсязi. Протягом 2020-2019 рокiв Компанiя не визнавала витрати по резерву 

з податку на прибуток внаслiдок того, що страхова дiяльнiсть в Українi має 

спецiальнi правила оподаткування регламентованi податковим законодавством України, 

однак вони мають вiдмiнностi в ставках оподаткування iнших компанiй, якi 

застосовують загальноприйнятi правила.  

Судовi справи. Протягом 2020 року Компанiя не виступала стороною по судових 

справах анi у якостi вiдповiдача, анi позивача. Станом на 31 грудня 2020 року, 

враховуючи вiдсутнiсть судових проваджень за участю Компанiї, оцiнивши ризики, її 

керiвництвом було прийнято рiшення про недоцiльнiсть створювання резерву за 

можливими вiдшкодуваннями в подальшiй дiяльностi. 

 

23. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКИ УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ  

Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Компанiї i є 

важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на 

непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного 

негативного впливу на фiнансовi показники Компанiї. Оперативний i юридичний 

контроль має на метi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та 

процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. Керiвництво Компанiї 

визнає, що дiяльнiсть Компанiї пов'язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих 

активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

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

заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв вiднесено 

ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Полiтика з управлiння 

ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими 

стикається Компанiя, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний 

монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики 

управлiння ризиками. Управлiння ризиками керiвництвом Компанiї здiйснюється на 

основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу 

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

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 

потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. 

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

цiновий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених 

коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Компанiя 

наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та 

iншi фiнансовi iнструменти. 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 

потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Компанiя контролює частку 

активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка 

валютних ризикiв здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. 

Визначення порогу чутливостi керiвництво Компанiї здiйснювало на основi 

статистичних даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi 

яких була розрахована iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне 

вiдхилення рiчної дохiдностi вiд володiння iноземною валютою за перiод. 



Валютнi ризики Компанiї виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами 

та страховими ризиками, номiнованими в iноземнiй валютi. Управлiння валютним 

ризиком базується на iнвестуваннi коштiв в iноземну валюту (цiннi папери, 

депозитнi вклади). Бiльшу частину своїх фiнансових зобов'язань перед 

страхувальниками Компанiя перестраховує у перестраховика-нерезидента, покладаючи 

частину ризикiв на нього.  

Аналiз чутливостi до валютних ризикiв проведено на основi iсторичних даних щодо 

волатильностi курсiв iноземних валют. 

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 

потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових 

вiдсоткових ставок. Керiвництво Компанiї усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть 

змiнюватись i це впливатиме як на доходи Компанiї, так i на справедливу вартiсть 

чистих активiв. 

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

високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, 

керiвництво Компанiї контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях 

у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Компанiї 

здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий 

розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Компанiя має намiр позбуватися 

боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг 

вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових 

ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Компанiя використовувала iсторичну 

волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 

рокiв за оприлюдненою iнформацiєю НБУ. 

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 

потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн 

(окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), 

незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого 

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

подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв 

пом'якшення цiнового ризику Компанiя використовує диверсифiкацiю активiв та 

дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з 

нефiксованим прибутком. 

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент 

не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку 

iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як 

поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги 

надiйностi банкiв, що здiйснюється рейтинговими агентствами, якi внесенi до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР та будь-яка iнша 

доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Компанiя 

мiнiмiзує ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiйного портфелю, аналiзує фiнансовi 

активи перед їх покупкою i вiдстежує подальшу iнформацiю про цi активи, вкладаючи 

бiльшiсть своїх iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi. Станом на 

31.12.2020р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю, є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують специфiку 

контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного 

напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату. 

До заходiв мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Компанiя вiдносить: 

- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в 

активах; 

- диверсифiкацiю структури активiв; 

- аналiз платоспроможностi контрагентiв; 

- здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Компанiї 

простроченої дебiторської заборгованостi. 

У Компанiї для внутрiшньої системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу 

ризикiв створенi: система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль). 

Компанiя використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою 

групою); 

- лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв 

за Нацiональною рейтинговою шкалою; 

- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами . 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Компанiя матиме труднощi при виконаннi 

зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом 

поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Компанiя здiйснює контроль 

лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Компанiя аналiзує термiни 



платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, зобов'язаннями , а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд 

операцiйної дiяльностi. Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими 

зобов'язаннями Компанiї в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв

 Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Всього 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 186 - -

 186 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 2 221 2 187 740 5 

148 

Iншi поточнi зобов'язання 1 092 - - 1 092 

Всього 3 499 2 187  740 6 426 

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв

 Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Всього 

1  2  3  4  5 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 22 - -

 22 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 690 1 748 931 3 

369 

Iншi поточнi зобов'язання 1 258 - - 1 258 

Всього 1 970 1 748  931 4 649 

 ПрАТ "СК "КД Життя" з метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх 

наслiдкiв, зменшення вразливостi до них запровадило систему управлiння ризиками 

(далi - СУР), що включає Стратегiю управлiння ризиками (надалi - Стратегiя), 

затверджену рiшенням Наглядової ради №3/1 вiд 27.06.2014р. та реалiзацiю 

управлiння ризиками. Стратегiю та реалiзацiю запроваджено у вiдповiдностi до Вимог 

до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика, 

затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг № 295 вiд 04.02.2014р. СУР є iнструментом, що 

допомагає ефективно управляти бiзнесом Компанiї, виявляти новi можливостi для 

прибуткового бiзнесу, забезпечувати бiльш стабiльний та прогнозований перебiг 

подiй.  

Управлiння капiталом. Компанiя розглядає управлiння капiталом як систему принципiв 

та методiв розробки i реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним 

формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного 

його використання у дiяльностi Компанiї. Ключовi питання та поточнi рiшення, що 

впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його формування, 

розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачає 

чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за їх 

дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу 

використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї управлiння 

капiталом. 

Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного 

звiтного перiоду. При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура 

та можливi ризики. На основi отриманих висновкiв Компанiя здiйснює регулювання 

капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати 

дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Компанiя може здiйснювати регулювання 

капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може 

коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або 

стратегiї розвитку. Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення 

наступних цiлей: 

- зберегти спроможнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i 

надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Компанiї та виплати iншим зацiкавленим 

сторонам; 

- забезпечити належний прибуток учасникам Компанiї завдяки встановленню цiн на 

послуги Компанiї, що вiдповiдають рiвню ризику; 

-  дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення 

здатностi Компанiї функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства.  

Компанiя вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює 

сумi капiталу, вiдображеного в балансi. 

Станом на кiнець звiтного перiоду Компанiя дотримується нормативiв: 

- достатностi капiталу. Статутний капiтал Компанiї сплачений повнiстю грошовими 

коштами i складає 36 015,0 тис. грн. (1 036,7 тис. євро за курсом НБУ станом на 

останню дату звiтного перiоду). 

Власний капiтал Компанiї станом на останню дату звiтного перiоду складає  

58 547,0 тис. грн. в тому числi: 

 - зареєстрований(пайовий) капiтал 36 015,0 

 - капiтал у дооцiнках 53 050,0 

 - додатковий капiтал 18 848,0 

 - нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) - 49 366,0 



Станом на кiнець звiтного перiоду фактичний запас платоспроможностi складає  58 

517.0 тис. грн., нормативний - 12 609,8 тис. грн. Перевищення фактичного запасу 

платоспроможностi над нормативним - 45 907,2 тис. грн.; 

- платоспроможностi i здатна сплачувати кошти за своїми зобов'язаннями, що вже 

настали i потребують негайного погашення, за рахунок наявних грошей на банкiвських 

рахунках; 

- лiквiдностi i постiйно контролює величини спiввiдношень частини активiв, якi 

можуть бути реалiзованi у певний термiн, до суми зобов'язань, якi за цей самий час 

повиннi бути сплаченi; 

- прибутковостi, для його аналiзу постiйно вивчає обсяги доходiв i витрат 

страховика, їх склад, процес утворення i розподiлу прибутку, а також аналiз 

рентабельностi дiяльностi; 

- якостi активiв i постiйно контролює дотримання обов'язковим критерiям та вимогам 

власних активiв: грошовi кошти на поточних та депозитних рахунках, нерухоме майно, 

державнi облiгацiї України, права вимоги до перестраховикiв та iншi власнi активи.  

Станом на кiнець звiтного перiоду розрахункова вартiсть чистих активiв Компанiї 

складає  58 547,0 тис. грн. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за 

формулою: Чистi активи = Активи - Зобов'язання. Вимоги статтi 155 п.3 Цивiльного 

кодексу України Компанiя щодо перевищення вартостi чистих активiв над сформованим 

статутним фондом виконує.  

Станом на кiнець звiтного перiоду розрахований норматив платоспроможностi та 

достатностi капiталу - 317 981,0 тис. грн.(сума прийнятних активiв -313 513,0 тис. 

грн., збiльшена на величину непростроченої дебiторської заборгованостi за: 

укладеними договорами страхування - 1 880,0 тис. грн. та величину нарахованих 

вiдсоткiв за банкiвськими депозитами -  2 588,0 тис. грн.), перевищує нормативний 

обсяг активiв - 306 251,0 тис. грн. (сумарна величина роздiлiв II - IV пассиву 

балансу - 261 251,0  тис. грн., збiльшена на  45 000,0 тис. грн.). Прийнятнi 

активи розмiщуються з урахуванням принципiв безпечностi, прибутковостi, 

лiквiдностi та диверсифiкованостi. 

24. Звiт про проведення перевiрки адекватностi зобов'язань ПрАТ "СК "КД-Життя" 

 

 

Згiдно "Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi" ПрАТ "СК "КД-Життя" (надалi 

- Компанiя, Страховик) станом на 31.12.2020 провело оцiнку адекватнiсть визнаних 

ним страхових зобов'язань (математичних резервiв). 

 

Методичний пiдхiд вiдносно тестування адекватностi резервiв довгострокових 

зобов'язань, що створюються Компанiєю по договорах страхування життя, полягає в 

оцiнюваннi справедливої вартостi зобов'язань Компанiї по цих договорах страхування 

i порiвняннi отримуваної оцiнки з величиною сформованих на звiтну дату резервiв 

довгострокових зобов'язань пiсля зменшення їх на суму вiдкладених аквiзицiйних 

витрат за вирахуванням витрат, що були врахованi при модифiкацiї резерву нетто-

премiй. Резервiв заявлених та неврегульованих збиткiв не пiдлягає переоцiнцi, 

оскiльки суми зарезервованi до виплати являються остаточними, та очiкується 

погашення усiх вимог протягом року. 

 

Оцiнювання справедливої вартостi зобов'язань Компанiї по довгострокових договорах 

страхування полягає в розрахунку дисконтованої вартостi всiх потокiв майбутнiх 

грошових потокiв за страховими контрактами на основi реалiстичних актуарних 

припущень. Ця оцiнка включає якнайкращi поточнi оцiнки всiх майбутнiх  контрактних 

грошових потокiв та пов'язаних з ними таких грошових потокiв, як витрати на 

врегулювання збиткiв, адмiнiстративнi витрати за страховими полiсами, а також 

грошових потокiв, що походять вiд вбудованих опцiонiв та гарантiй, якщо вони 

передбаченi договором страхування.  

 

Якщо така оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових зобов'язань (за 

вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та нематерiальних 

страхових активiв) є недостатньою, тобто меншою за чисту поточну вартiсть 

розрахункових майбутнiх грошових потокiв, нестачу (дефiцит*) слiд визнавати у 

складi витрат.  

 

При проведеннi перевiрки адекватностi зобов'язань використовувались такi методи 

оцiнки: модель дисконтованих грошових потокiв, модель опцiонного цiноутворення та 

стохастичне моделювання.  

 

Описана вище перевiрка адекватностi зобов'язань здiйснюється на рiвнi окремих 

контрактiв або на рiвнi портфелю контрактiв, якi, в цiлому, наражаються на схожi 

ризики та управляються разом як єдиний портфель.  

I. У розрахунку використанi наступнi параметри, що є якнайкращими поточними 

оцiнками:  



1. Таблицi смертностi та вiрогiдностi настання страхових випадкiв 

2. Оцiнка вiрогiдностi розриву та редукування договорiв  

3. Оцiнка коефiцiєнтiв розрахунку викупної суми вiд розмiру резерву  

4. Оцiнка комiсiйної сiтки для кожного договору  

5. Оцiнка розмiру податку на прибуток вiд страхової премiї (0% або 3%)  

6. Оцiнка адмiнiстративних витрат, що складаються з:  

6.1. Витрат, пов'язаних з виплатами (страхових i викупних сум) (напр. комiсiйна 

винагорода банку), грн  

6.2. Витрат, пропорцiйних сумi премiй (напр.  комiсiйна винагорода банку) ,% 

6.3. Фiксованих витрат на договiр, в грн 

 

7.  Оцiнка безризикових процентних ставок, що використовується для:  

7.1. Дисконтування фiнансових потокiв  

7.2. Iнфляцiйної поправки фiксованих адмiнiстративних витрат  

 

II. Згiдно стандартiв МСФЗ 4 перевiрка адекватностi зобов'язань включає: 

1. Прогнозування i оцiнку поточної вартостi наступних фiнансових потокiв:  

1.1. Позитивнi:  

а) Страховi премiї  

1.2. Негативнi: 

a) Страховi виплати  

b) Викупнi суми  

c) Аквiзицiйнi витрати  

d) Прямого податку вiд страхових премiй  

e) Адмiнiстративнi витрати 

2. Порiвняння отриманої справедливої вартостi зобов'язань Компанiї зi 

сформованими на звiтну дату резервами довгострокових зобов'язань за вирахуванням 

вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат. 

 

Таблиця 1. Актуарнi припущення 

№ Назва Актуарнi припущення 

1 Смертнiсть 35-60% вiд таблицi смертностi Страховика 

2 Iнвалiднiсть 1-2 гр незалежно вiд причини 40-70% вiд тарифного базису 

Страховика 

3 Iнвалiднiсть 1 гр незалежно вiд причини 40-70% вiд тарифного базису 

Страховика 

4 Смертнiсть внаслiдок нещасного випадку (НВ) 20-40% вiд тарифного базису 

Страховика 

5 Смертнiсть внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди 30-70% вiд тарифного 

базису Страховика 

6 Iнвалiднiсть 1-3 гр внаслiдок НВ 30-70% вiд тарифного базису Страховика 

7 Тiлеснi ушкодження (дорослi) Середньорiчна оцiнка збитку=0,002646 

8 Тiлеснi ушкодження (дiти) Середньорiчна оцiнка збитку =0,004374 

9 Критичнi захворювання 70% вiд тарифного базису Страховика 

10 Витрати на виплату страхових сум 120 грн по смертi та дод. ризикам на 1 

договiр; 

40 грн по дожиттю на 1 договiр 

11 Витрати на перегляд умов страхування, в т.ч. редукування 40 грн на 1 

договiр 

12 Витрати, пропорцiйнi сумi премiї 12 % 

13 Фiксованi витрати 850 грн на 1 договiр з регулярними внесками 

14 Оцiнка вiрогiдностi розриву договорiв на кiнець року 1 рiк 25% 

2 рiк 16% 

3 рiк 5% 

4 рiк 5% 

5 i бiльше роки 3-5% 

15 Оцiнка вiрогiдностi редукування договорiв на кiнець року 1-2 рiк 0% 

3 рiк 5% 

4 рiк 5% 

5 i бiльше роки 5% 

16 Ставка дисконтування 3-5% для договорiв у нацiональнiй валютi, 

2-4% для договорiв в iноземнiй валютi 

 

Таблиця 2. Перевiрка адекватностi довгострокових зобов'язань Страховика 

Сформований резерв довгострокових зобов'язань, тис. грн. Величина резерву 

довгострокових зобов'язань без застосування модифiкацiї, тис. грн. Вiдкладенi 

аквiзицiйнi витрати, тис. грн. Залишок аквiзицiйних витрат пiсля модифiкацiї, 

тис. грн. Справедлива оцiнка зобов'язань Страховика, тис. грн. Дефiцит 

[1] [2] [3] [4]=[3]-([2]-[1]) [5] Макс(0;[5]-([1]-[4])) 

252 195,3 260 669,4 42 563,1 34 088,9 203 123,0 0,0 

 



Таблиця 3.  Перевiрка адекватностi резерву заявлених та неврегульованих збиткiв 

Сформований резерв заявлених та неврегульованих збиткiв Справедлива оцiнка 

резерву заявлених та неврегульованих збиткiв Дефiцит 

Викупнi суми та страховi вiдшкодування, тис. грн. Викупнi суми та страховi 

вiдшкодування, тис. грн.  

1 981,7 1 981,7 0,0 

 

З Таблицi №2 та №3 випливає, що дефiцит сформованих резервiв вiдносно справедливих 

(достатнiх) резервiв набуває нульового значення, отже, страховi резерви сформованi 

в достатнiй мiрi i адекватно прийнятим страховим зобов'язанням. 

 

13 Фiксованi витрати 850 грн на 1 договiр з регулярними внесками 

14 Оцiнка вiрогiдностi розриву договорiв на кiнець року 1 рiк 25% 

2 рiк 16% 

3 рiк 5% 

4 рiк 5% 

5 i бiльше роки 3-5% 

15 Оцiнка вiрогiдностi редукування договорiв на кiнець року 1-2 рiк 0% 

3 рiк 5% 

4 рiк 5% 

5 i бiльше роки 5% 

16 Ставка дисконтування 3-5% для договорiв у нацiональнiй валютi, 

2-4% для договорiв в iноземнiй валютi 

 

Таблиця 2. Перевiрка адекватностi довгострокових зобов'язань Страховика 

Сформований резерв довгострокових зобов'язань, тис. грн. Величина резерву 

довгострокових зобов'язань без застосування модифiкацiї, тис. грн. Вiдкладенi 

аквiзицiйнi витрати, тис. грн. Залишок аквiзицiйних витрат пiсля модифiкацiї, 

тис. грн. Справедлива оцiнка зобов'язань Страховика, тис. грн. Дефiцит 

[1] [2] [3] [4]=[3]-([2]-[1]) [5] Макс(0;[5]-([1]-[4])) 

252 195,3 262 660,7 42 563,1 34 079,4 203 123,8 0,0 

 

Таблиця 3.  Перевiрка адекватностi резерву заявлених та неврегульованих збиткiв 

Сформований резерв заявлених та неврегульованих збиткiв Справедлива оцiнка 

резерву заявлених та неврегульованих збиткiв Дефiцит 

Викупнi суми та страховi вiдшкодування, тис. грн. Викупнi суми та страховi 

вiдшкодування, тис. грн.  

1 981,7 1 981,7 0,0 

 

З Таблицi №2 та №3 випливає, що дефiцит сформованих резервiв вiдносно справедливих 

(достатнiх) резервiв набуває нульового значення, отже, страховi резерви сформованi 

в достатнiй мiрi i адекватно прийнятим страховим зобов'язанням. 

 

 

Актуарiй    Кучук-Яценко С.В.   Свiдоцтво № 01-020  вiд 11/08/2016    

_____________ 

 

 

25. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

Пiсля звiтної дати (31 грудня 2020 року) не вiдбулося подiй, якi б мали iстотний 

вплив на показники фiнансової звiтностi Компанiї та вимагали б розкриття 

iнформацiї в примiтках до цiєї фiнансової звiтностi. 

 

Голова Правлiння ПрАТ "СК "КД Життя"    Коваленко В.В. 

 

19 лютого 2021 року 

 

 

 

 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю Аудиторська фірма 

"Міла-Аудит" 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. 

4 

3 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної особи) 
23504528 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
04210   м. Київ пр-т  Г, Сталінграда, 

буд.26, кв.310 

5 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
№ 1037 

6 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

349/4 

28.09.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2020 - 31.12.2020 

8 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 

03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 
02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Ми звертаємо увагу на Примітку 1 

до річної фінансової звітності, в якій 

зазначено, що, на момент випуску 

даної фінансової звітності ситуація 

все ще знаходиться в процесі 

розвитку, представляється, що 

негативний вплив на світову 

економіку і невизначеність щодо 

подальшого економічного зростання 

можуть в майбутньому негативно 

позначитися на фінансовому 

становищі і фінансових результатах 

Товариства. Ця фінансова звітність 

не включає жодних коригувань, які 

можуть виникнути в результаті такої 

невизначеності. Про такі 

коригування буде повідомлено, якщо 

вони стануть відомі та зможуть бути 

оцінені. Керівництво Товариства 

уважно стежить за ситуацією і 

реалізує заходи щодо зниження 

негативного впливу зазначених подій 

на діяльність Товариства. Нашу 

думку не було модифіковано щодо 

цього питання. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
24/01/21 

28.01.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 28.01.2020 - 12.04.2020 

12 Дата аудиторського висновку 12.04.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 70000.00 

14 Текст аудиторського звіту 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо річної фінансової звітності 

 

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" 

код за ЄДРПОУ 35525143 

станом на 31.12.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наданий незалежною аудиторською фірмою 

ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 

2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акціонерам та керівництву  

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" 

 

Національній комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

 

Національному банку України 

 (далі - НБУ) 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" (далі - ПрАТ "СК "КД ЖИТТЯ"  або Товариство), що 

складається із: 

" Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.; 

" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р.; 

" Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.; 

" Звіту про власний капітал за 2020 р.; 

" Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа 

для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно,  в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 

31 грудня 2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання 

фінансової звітності. 

 

Основа для думки із застереженням 



У Примітках до річної фінансової звітності за 2020 рік відсутні детальні 

розкриття щодо: 

" статті "Гроші та їх еквіваленти" (найменування банківської установи, у 

якій розміщені грошові кошти; розмір відсоткової ставки за депозитами, кредитна 

якість фінансових активів), що не відповідає вимогам пп. 7, 34в та 36в МСФЗ 7 

"Фінансові інструменти: розкриття інформації" та п. 112 МСБО 1 "Подання 

фінансової звітності"; 

" порівняльної інформації за аналогічний період попереднього року у звіті 

про власний капітал та примітках до фінансової звітності. (п.38 та 38А МСБО 1 

"Подання фінансової звітності"); 

" статті "Інші надходження" та "Інші витрачання", що не відповідає вимогам 

п. 112 МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та МСБО 7 "Звіт про рух грошових 

коштів". 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 

вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на Примітку 1 до річної фінансової звітності, в якій 

зазначено, що, на момент випуску даної фінансової звітності ситуація все ще 

знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний вплив на світову 

економіку і невизначеність щодо подальшого економічного зростання можуть в 

майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових 

результатах Товариства. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які 

можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде 

повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. Керівництво 

Товариства уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження 

негативного впливу зазначених подій на діяльність Товариства. Нашу думку не було 

модифіковано щодо цього питання. 

Ключові питання аудиту 

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

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний 

період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в 

цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в 

розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче 

питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

Оцінка страхових зобов'язань (страхових резервів) 

Оцінка зобов'язань (страхових резервів), що виникають за договорами страхування 

- складний процес, що вимагає істотних професійних суджень і оцінок та який 

базується на припущеннях щодо майбутніх економічних і політичних умов. 

Припущення, що використовуються при оцінці зобов'язань за договорами страхування 

життя, включають оцінку сум виплат та інші припущення, що використовуються при 

проведенні тесту на достатність зобов'язань. Оскільки навіть невеликі зміни 

припущень можуть викликати значну зміну оцінки зобов'язань, ми вважаємо це 

питання значущим для аудиту фінансової звітності. Ми оцінили основні методики 

для розрахунку резервів на предмет їх відповідності МСФЗ. Ми виконали оцінку і 

протестували організацію і операційну ефективність засобів контролю щодо даних, 

які використовуються для розрахунку резервів, а також щодо самого розрахунку. 

Мета наших процедур полягала в тому, щоб встановити, що ми можемо покладатися на 

ці засоби контролю для цілей нашого аудиту. Наші аудиторські процедури 

спрямовані на підтвердження того, що моделі, які застосовувалися для розрахунку 

резервів, забезпечують розрахунок страхових зобов'язань в повному обсязі і з 

великим ступенем точності. Ми оцінили процес тестування страхових зобов'язань на 

достатність. Інформація щодо сформованих страхових резервів розкрита у Примітці 

11 до річної фінансової звітності. 

Інша інформація 

Річні звітні дані страховика 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація, отримана на дату цього звіту аудитора та  складається з інформації 

про річні звітні дані страховика - ПрАТ "СК "КД ЖИТТЯ" за 2020 рік, які 

представляють собою звітність страховика, складену на підставі даних 

бухгалтерського обліку за 2020 рік і містить показники діяльності за формою та в 

обсязі, які визначені Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженим 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 



від 03.02.2004 № 39 (далі - Порядок № 39), яка, не містить фінансової звітності 

та нашого звіту аудитора щодо неї, включає: 

                  - Загальні відомості,  

 - Реквізити,  

 - Звіт про доходи та витрати страховика,  

 - Звіт про страхові платежі за структурними підрозділами страховика, 

 - Пояснювальна записка звітних даних страховика,  

                 - Інформація щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання 

нормативу             платоспроможності та достатності капіталу, нормативу 

ризиковості операцій та нормативу якості активів ПрАТ "СК "КД ЖИТТЯ" станом на 

31.12.2020р. 

                  - Інформація щодо структури активів в частині непростроченої 

дебіторської заборгованості та дотримання нормативу платоспроможності та 

достатності капіталу  ПрАТ "СК "КД ЖИТТЯ" станом на 31.12.2020р. 

                   - Інформація щодо структури активів в частині непростроченої 

дебіторської заборгованості та дотримання нормативу платоспроможності та 

достатності капіталу  ПрАТ "СК "КД ЖИТТЯ" станом на 31.12.2020р. 

                   -Розкриття інформації щодо набуття у власність / проведення 

дооцінки нерухомого майна протягом звітного періоду, що обліковується на балансі 

ПрАТ "СК "КД ЖИТТЯ"  станом на 31.12.2020р. 

 - Показники діяльності із страхування життя,  

 - Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж 

страхування життя, 

 - Показники діяльності з видів обов'язкового страхування,  

 - Показники діяльності з державного обов'язкового страхування, 

 - Пояснення щодо операцій перестрахування,  

        - Умови забезпечення платоспроможності страховика,  

 - Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у 

резервах незароблених премій на кінець звітного періоду,  

 - Пояснення щодо припинення договорів страхування, 

 - Інформація про адекватність зобов'язань страховика, що здійснює 

страхування життя (Форма 2), 

 - Декларація 1,  

 - Декларація 2, 

 - Філії.  

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

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, 

що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи, ми 

доходимо висновку, що існує суттєва невідповідність та викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, 

які необхідно було б включити до звіту. 

 

Звіт про корпоративне управління 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних 

паперів за 2020 рік (яка включає у складі Звіт керівництва та Звіт про 

корпоративне управління) відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери 

та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 р. та ст. 122 Закону України "Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" № 2664-ІІІ 

від 12.07.2001 р. але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо 

неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та 

ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та 

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

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 

інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 

іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 

фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 



При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, коли  воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

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

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 

процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність  

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 

висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 

увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 

звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 

думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 

нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство 

припинити свою діяльність на безперервній основі; 

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно 

з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 

події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

відображення. 

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

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

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

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

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

на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних 

заходів. 

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

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

аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 

питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, 

якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 

питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 

слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ  

ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 



На виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі - Закон 

№2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:  

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 

законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих 

викривлень у звіті про управління та їх характер: 

Звіт про управління Товариством не формується та не подається у відповідності до 

п.7 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року, адже ПрАТ "СК "КД ЖИТТЯ" не належить до 

категорії середніх або великих підприємств. 

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 

продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, 

на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності: 

Ми звертаємо увагу на Примітку 2 до річної фінансової звітності, в якій 

зазначено, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення 

безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої невизначеності, 

пов'язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів 

здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. 

Аудиторські оцінки 

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт 

незалежного аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого 

викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема 

внаслідок шахрайства, що включають ризик недостатності сформованих на звітну 

дату резервів Товариства. 

Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого 

викривлення інформації у фінансовій звітності, серед іншого, полягали в 

наступному: 

- огляд розкриттів до фінансової звітності так тестування підтверджувальної 

документації для того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і 

нормативних актів; 

- дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися 

близько перед закінченням року та на початку наступного року; 

- оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є 

незвичайними або виходять за межі звичайного перебігу бізнесу; 

- оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обґрунтованості 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, 

зроблених управлінським персоналом Товариства; 

- ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 

- аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку на основі отриманих аудиторських доказів. Період оцінки 

безперервної діяльності охоплював період не менше дванадцяти місяців від дати 

затвердження фінансової звітності; 

- аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або 

умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити 

безперервну діяльність. 

Відповідно до вимог МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності" під час планування аудиту ми 

розглядали схильність Товариства до шахрайства з урахуванням бізнес-середовища, 

а також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних управлінським 

персоналом, а також характером угод, активів і зобов'язань, відображених у 

бухгалтерському обліку. 

В процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському 

персоналу Товариства щодо наявності у нього інформації про будь-які знання про 

фактичні випадки шахрайства, які мали місце, підозрюване шахрайство, яке має 

вплив на Товариство. У відповідь на наші запити управлінський персонал надав 

письмову оцінку ризику шахрайства Товариства, згідно якого ризик шахрайства є 

контрольованим. 

Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства 

несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал 

Товариства. Шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 

неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю, які 

внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути невиявлені. Властиві для 

аудиту обмеження викладені у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит 

фінансової звітності" цього Звіту.  

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема 

пов'язаних із шахрайством 

Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків 

суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні 

прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі щодо оцінених ризиків 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання належних 



аудиторських процедур, а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або 

підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту.  

В процесі проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік, нами не 

встановлені факти щодо порушень пов'язаних із шахрайством. Властиві для аудиту 

обмеження викладені у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності" цього Звіту. 

Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для 

Наглядової ради 

Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" за 2020 рік 

узгоджується із додатковим звітом для Наглядової ради, який ми надали 09.04.2021 

р. 

Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового 

партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при 

проведенні аудиту 

ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" дотримується обмежень на одночасне надання 

ПРИВАТНОМУ  АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік та не аудиторських послуг 

згідно ст. 6 Закону №2258-VIII. 

Твердження про нашу незалежність по відношенню до Товариства, у тому числі 

ключового партнера з аудиту фінансової звітності, викладено у параграфах "Основа 

для думки із застереженням" та "Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності" цього Звіту. 

Інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності 

юридичні особі послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у 

звіті про управління або у фінансовій звітності 

Окрім послуг з обов'язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита 

у фінансовій звітності ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"КД ЖИТТЯ" за 2020 рік, нами надавалися інші послуги Товариству, а саме: 

o завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних 

страховика за 2020 рік відповідно до Порядку складання звітних даних 

страховиків, затвердженим Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39; 

o завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне 

управління за 2020 рік на виконання вимог статті 401  Закон України "Про цінні 

папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-ІV (із змінами і 

доповненнями) та статті 122 Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг" № 2664-ІІІ від 12.07.2001 р. (із змінами і 

доповненнями). 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Аудит  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КД ЖИТТЯ" 

надавався згідно договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності, що 

полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників фінансової 

звітності Товариства за 2020 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора 

про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних стандартів 

фінансової звітності та іншим законодавчим вимогам.  

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі "Відповідальність аудитора 

за аудит фінансової звітності" цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження 

разом із властивими обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий 

ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит 

належно спланований і виконаний відповідно до МСА. 

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 

та ч. 4 ст. 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.     

Основні відомості про аудиторську фірму  

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 

20.09.1995 р. 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа діє на підставі: 

 Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

1037 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: 

af.milaaudit@gmail.com 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на 

проведення обов'язкового аудиту Наглядова рада Товариства 

Дата призначення суб'єкта аудиторської діяльності 28 січня 2021 року 



Загальна тривалість виконання  аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень З 11 лютого 

2020 року по 12 квітня 2021 року 

Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Договір 

№ 24/01/21 від 28  січня  2021 року. 

Дата початку проведення аудиту 28  січня 2021 року 

Дата закінчення проведення аудиту 12 квітня 2021 року 

Повне ім'я ключового партнеру із завдання з аудиту фінансової звітності - 

Остап'юк Наталія Анатоліївна, сертифікат №006043, номер реєстрації у Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 102333 

Повне ім'я аудиторів із завдання з аудиту фінансової звітності: - Гавриловська 

Людмила Миколаївна, сертифікат №003633, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб'єктів аудиторської діяльності - 101236 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

аудитора, є                                                 ____________________ 

Н.А. Остап'юк 

(сертифікат №006043, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності - 102333) 

 

 

Директор аудиторської фірми 

ТОВ "Аудиторська фірма  

"Міла-аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська  

 (сертифікат №003633, номер реєстрації  

 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101236) 

 

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

12  квітня  2021 р. 

 

 

 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Фінансова звітність Товариства підготовлена управлінським персоналом  Товариства    відповідно  до 

Міжнародних стандартів фінанової зві ності (МСФЗ), фінансова звітність  містить достовірне та об'єктивне 

подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; звіт керівництва 

включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан 

емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностій, з якими вони стикаються у своїй господарській 

діяльності 

 

 

 


	Додаток 38
	до Положення про розкриття інформації емітентами
	цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)
	Титульний аркуш
	30.04.2021
	(дата реєстрації емітентом                    електронного документа)
	№ 3-1/108
	вихідний реєстраційний                   номер електронного документа)
	Зміст
	III. Основні відомості про емітента
	IV. Інформація про органи управління
	VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
	Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?
	У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?
	Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
	Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні
	У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Скликані загальні збори було проведено
	У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
	Скликані загальні збори було проведено
	У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
	Скликані загальні збори було проведено
	У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
	Позачергові збори не скликались
	Склад наглядової ради (за наявності)
	Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
	у 2020 році Наглядова рада скликалася 23 рази. Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Компанії::
	- Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту на підставі проведеного конкурсу;
	-Про надання згоди на придбання нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40  на суму що не перевищуватиме 7 000 000 (сім мільйонів) гривень;
	- Про встановлення дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "КД Життя";
	- Про  встановлення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;
	- Про  надання згоди на придбання нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40  на суму 4 672 000 (чотири мільйони шістсот сімдесят дві тисячі) гривень;
	- Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму що не перевищуватиме 3 600 000 (три мільйони шістсот тисяч) гривень;
	- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму що не перевищуватиме 5 495 932 (п'ять мільйонів чотириста дев'яноста п'ять тисяч дев'ятсот тридцять дві) гривені;
	-Затвердження  Річної  інформації емітента цінних паперів за 2019 рік, що розкрита відповідно до вимог Положення про озкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 ...
	-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму що не перевищуватиме 4 700 000 (чотири мільйони сімсот тисяч) гривень;
	-Про надання згоди на укладення договору щодо придбання облігацій внутрішніх державних позик на суму що не перевищуватиме 4 700 000 (чотири мільйони сімсот тисяч) гривень;
	-Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 3 800 000 (три мільйони вісімсот тисяч) гривень;
	-Про надання згоди на укладення договору щодо розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку у АТ "Державний ощадний банк України" на суму 4 100 000 (чотири мільйони сто тисяч) гривень;
	- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 3 802 532,41 грн (три мільйони вісімсот дві тисячі п'ятсот тридцять дві гривні сорок одна копійка);
	- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 9 089 730 (дев'ять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять) гривень;
	- Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 9 018 702 (дев'ять мільйонів вісімнадцять тисяч сімсот дві) гривні;
	-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 15 176 700 (п'ятнадцять мільйонів сто сімдесят шість тисяч сімсот) гривень;
	-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 6 525 797,54 грн. (шість мільйонів п'ятсот двадцять п'ять тисяч сімсот дев'яноста сім гривень п'ятдесят чотири копійки);
	- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 4 078 872 грн. (чотири мільйони сімдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят дві) гривні;
	-Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 5 693 017,50 (п'ять мільйонів шістсот дев'яноста три тисячі сімнадцять) гривень 50 копійок;
	-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 6 003 828 (шість мільйонів три тисячі вісімсот двадцять вісім) гривень;
	-Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 11 940 879 (одинадцять мільйонів дев'ятсот сорок тисяч вісімсот сімдесят дев'ять) гривень;.
	- Про  надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 7 497 816,00 (сім мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот шістнадцять гривень 00 копійок) грн;
	-Про надання згоди на укладення договору щодо придбання цінних паперів на суму 8 579 372,57 (вісім мільйонів п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч триста сімдесят дві гривні 57 копійок);
	-Про  прийняття рішення про набуття членства у Асоціації "Національна асоціація страховиків України".
	З усіх питань були прийняті позитивні рішення.
	Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
	При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.
	Наглядова рада планує свою діяльність та затверджує план роботи (графік засідань). Необхідні для прийняття зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно.
	Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочується...
	Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються.
	Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради Товариства із Правлінням та керівниками підрозділів контролю Товариства відбувається на прийнятному рівні.
	При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.
	Наглядова рада планує свою діяльність та затверджує план роботи (графік засідань). Необхідні для прийняття зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно.
	Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочується...
	Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються.
	Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради Товариства із Правлінням та керівниками підрозділів контролю Товариства відбувається на прийнятному рівні.
	Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)
	д/н
	Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?
	Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
	ПрАТ "СК "КД Життя" з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них запровадило систему управління ризиками (далі - СУР), що включає Стратегію управління ризиками (надалі - Стратегія), затверджену рішенн...
	Стратегію та реалізацію запроваджено у відповідності до Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг...
	Метою управління ризиками є запобігання неплатоспроможності Компанії, забезпечення фінансової стійкості, захисту інтересів страхувальників, уникнення і мінімізації небажаних ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них.
	У здійсненні діяльності з управління ризиками Компанія керується наступними основними принципами, визначеними Стратегією:
	1. Керівництво Компанії відповідальне за Стратегію управління ризиками
	2. Призначення працівника відповідального за оцінку ризиків без прямої відповідальності за досягнення прибутку Компанії
	3. Чітке визначення організаційної структури та процесів управління ризиками
	4. Пошук кількісних величин, якими може характеризуватися управління ризиками
	5. Концентрація на ключових ризиках
	6. Оперативне реагування на нові ризики
	7. Аналіз усіх напрямків діяльності Компанії
	8. Розробка системи лімітів
	9. Постійний та ефективний моніторинг
	10. Контроль Компанією діяльності підрозділу з управління ризиками
	11. Ведення ризикової звітності
	З метою здійснення ефективного управління ризиками відповідний підрозділ Страховика здійснює виявлення, визначення, класифікацію ризиків та їхню кількісну оцінку за допомогою модулів розрахунку, створюючи та регулярно оновлюючи карту ризиків.
	З 2013 року у штаті Компанії працює співробітник, відповідальний за внутрішній аудит, який діє на підставі Положення про внутрішній аудит ПрАТ "СК "КД Життя", посадової інструкції внутрішнього аудитора та інших документів щодо введення в дію механізму...
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