Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова правлiння

Гордiєнко Iгор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
16285602
4. Місцезнаходження
м. Київ , -, 01054, м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 33
5. Міжміський код, телефон та факс
044 490-27-44 044 490-27-48
6. Електронна поштова адреса
ymelnik@ingo.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

ВIДОМОСТI НКЦПФР 82

28.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://ingo.ua/ru/company/raskrytieinformacii-emitentom
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

-

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 625618
3. Дата проведення державної реєстрації
15.03.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
305543000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
442
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 iншi види страхування
65.20 перестрахування
66.29 iншi допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до вимог Закону Україна «Про акцiонернi товариства» та iнших нормативно-правових
актiв у емiтента створенi та функцiонують органи управлiння - Правлiння, Наглядова рада та
Ревiзiйна комiсiя. Компетенцiя цих колективних органiв визначена Статутом та вiдповiдними
Положеннями, якi розробленi вiдповiдно до вимог Статуту та Закону України «Про акцiонернi
товариства». Голова Правлiння - Гордiєнко Iгор Миколайович. Частка в Статутному капiталi
емiтента складає 0,00032%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Членами правлiння є Людмила Олександрiвна Колiсецька (частка в Статутному капiталi емiтента
складає 0,00032%), Олександр Миколайович Мацак, Вiктор Васильович Шевченко, Микола
Олексiйович Воробйов. Частка в Статутному капiталi емiтента у зазначених посадових осiб
вiдсутня. До складу Наглядової ради Товариства входять три юридичнi особi: «БЕРМЕО
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД»/BERMEO INVESTMENTS LIMITED (Республiка Кiпр), Частка в
Статутному капiталi емiтента 8,8367%. «АРГЕНТОНА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД»/ARGENTONA
INVESTMENTS LIMITED (Республiка Кiпр). Частка в Статутному капiталi емiтента 8,8367%.
«ПАЙНЛОК ТРЕЙДIНГ ЛIМIТIД»/PINELOCK TRADING LIMITED (Республiка Кiпр).Частка в
Статутному капiталi емiтента 8,5291%. До складу Ревiзiйної комiсiї обраний Чупяк Микола
Дмитрович, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в Статутному
капiталi емiтента вiдсутня.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком

у національній валюті
Альфа банк ПАТ
2) МФО банку
300346
3) поточний рахунок
26504101493001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Альфа Банк ПАТ
5) МФО банку
300346
6) поточний рахунок
USD 2650410149
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

АВ
546577

страхування вiд нещасних випадкiв

АВ
546588

АВ
546591

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування залiзничного транспорту

5

Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування здоровя на випадок хвороби

4

Лiцензiя видана безстроково

Опис

медичне страхування (безперервне страхування здоровя)

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)

АВ
546589

Державна
комiсiя з
16.07.2010
Необмежена
регулювання
ринкiв

фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

АВ
546574

страхування наземного транспорту (крiм залiчничного)

Лiцензiя видана безстроково

Опис

АВ
546573

страхування повiтряного транспорту

АВ
546572

АВ
546569

АВ
546579

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 5-9 статтi)

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту)

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

АВ
546570

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

АВ
546575

Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

АВ
546571

АВ
546576

АВ
546578

АВ
546590

АВ
546592

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування медичних витрат

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування фiнансових ризикiв

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника
за непогашення кредиту)

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж
передбачена пунктами 12-14 статтi)

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

АВ
546587

Державна
комiсiя з
16.07.2010 регулювання Необмежена
ринкiв
фiнансових

послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

АВ
546580

Лiцензiя видана безстроково

Опис

особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

АВ
546584

АВ
546586

АВ
546581

АВ
546583

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних вантажiв

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання
за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на
об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може призвести д

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок
ядерного iнциденту

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

АВ
546582

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що
мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за
шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї

АВ
546585

Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв

АГ
569235

АД
039857

АЕ
198725

Опис

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
05.06.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ
нафти i газу у випадках, передбачених Законом України "Про
нафту i газ"

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
27.07.2012 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування сiльськогосподарської продукцiї

Державна
комiсiя з
регулювання
14.01.2011
Необмежена
ринку
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

Опис

страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування

Державна
комiсiя з
регулювання
16.07.2010
Необмежена
ринкiв
фiнансових
послуг

АЕ
293915

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
14.07.2014 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя видана безстроково

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна Життя"
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
35333145
4) місцезнаходження
01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33
5) опис
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна Життя" є
фiнансовою установою щодо надання послуг страхування життя згiдно вимог Закону України
"Про страхування". Розмiр частки, що володiє емiтент у статутному капiталi складає 74,99%. До
складу Наглядової ради входять три представника емiтента. Активи емiтентом не передавалися.
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Медичний центр "Наша родина"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38123764
4) місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. В.Василькiвська, 54-Б
5) опис
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Медичний центр "Наша родина" є медичною
установою. Частка, що володiє емiтент у статутному капiталi - складає 100%. Активи емiтентом не
передавалися.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

ТОВ "Українське
кредитно-рейтингове
агенство"

уповноважене рейтингове
агентство

30.04.2013

uaAA

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Згiдно реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв ПАТ
«НДУ України»

-

-- - -

99.99

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)

Згiдно реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв ПАТ
«НДУ України»

---

0.00064

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гордiєнко Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ПрАТ "АСК" IНГО Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2013 три роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду
судом не приймалося.Акцiями Товариства володiє в розмiрi 0,00032% статутного капiталу. Дозвiл
на розкриття персональних данних не надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених
Статутом та Положенням про Правлiння Товариства: 1) дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi,
вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти його iнтереси на територiї України i за
її межами; 2) забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової Ради Товариства; 3)
вчиняти правочини вiд iменi Товариства i вчиняти iншi юридичнi дiї, забезпечувати виконання
прийнятих Товариством зобов'язань без доручення; 4) вiдкривати рахунки в банкiвських
установах, а також у вiдповiдностi до затвердженого Положення про Правлiння Товариства
розпоряджатися коштами i майном Товариства; 5) видавати накази, розпорядження i давати
вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства; 6) органiзовувати бухгалтерський облiк i
звiтнiсть у Товариствi вiдповiдно до вимог законодавства України; 7) приймати i звiльняти
працiвникiв, застосовувати до працiвникiв засоби заохочення i стягнення, органiзовувати

пiдвищення їх квалiфiкацiї; 8) забезпечувати схороннiсть майна Товариства;
9) вирiшувати питання вiдрядження працiвникiв Товариства; 10) приймати рiшення про укладання
угод чи кiлькох пов’язаних угод, пов’язаних iз страхуванням, спiвстрахуванням та
перестрахуванням, якщо iнше не передбачено Статутом; 11) приймати рiшення про здiйснення
правочинiв або декiлькох взаємопов’язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або
можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли
розмiр зобов’язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 500 000 (п’ятсот тисяч)
доларiв США по курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за
виключенням правочинiв, пов’язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та
перестрахуванням) , якщо iнше не передбачено Статутом або законодавством України. 12)
органiзацiя роботи Правлiння, скликання його скликає засiдання; 13) забезпечення ведення
протоколiв засiдань Правлiння; 14) вiдкриття Загальних зборiв; 15) органiзацiя обрання Секретаря
Загальних зборiв; 16) видання довiреностей (доручень) особам для виконання дiй вiд iменi
Товариства; 17) виконувати iншi дiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за
винятком тих, якi вiдповiдно до Статуту Товариства i законодавства України вiднесенi до
компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради i Правлiння.
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "АСК" IНГО Україна
Життя"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мацак Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища технiчна
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член правлiння ПрАТ "АСК" IНГО Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2013 три роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду
судом не приймалося. Акцiями Товарситва не володiє. Дозвiл на розкриття персональних данних
не надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння
Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства,
зокрема.
1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм

питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 2)
органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 3) приймати рiшення про
здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов’язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження
або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку,
коли розмiр зобов’язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 1000 000 (один
мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за
виключенням правочинiв, пов’язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та
перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та законодавством України; 4)
затвердження штатного розкладу Товариства; 5) пiдготовка проектiв положень про структурнi
пiдроздiли Товариства; 6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для
представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство; 7)
затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за
винятком контрактiв iз Членами правлiння; 8) розгляд i затвердження положень про оплату працi,
премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку i норм
компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i
розмiрiв премiювання спiвробiтникiв; 9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних
осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть; 10) призначення
керiвникiв представництв i фiлiй Товариства.Протягом останнiх пяти рокiв займав посаду Члена
Правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Вiктор Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища технiчна
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член правлiння ПрАТ "АСК" IНГО Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2013 три роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду
судом не приймалося. Акцiями Товариства не володiє. Дозвiл на розкриття персональних даних не
надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння
Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства,
зокрема. 1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,

крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 2)
органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 3) приймати рiшення про
здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов’язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження
або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку,
коли розмiр зобов’язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 1000 000 (один
мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за
виключенням правочинiв, пов’язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та
перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та законодавством України; 4)
затвердження штатного розкладу Товариства; 5) пiдготовка проектiв положень про структурнi
пiдроздiли Товариства; 6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для
представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство; 7)
затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за
винятком контрактiв iз Членами правлiння; 8) розгляд i затвердження положень про оплату працi,
премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку i норм
компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i
розмiрiв премiювання спiвробiтникiв; 9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних
осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть; 10) призначення
керiвникiв представництв i фiлiй Товариства.Протягом останнiх пяти рокiв займав посаду Члена
Правлiння ПрАТ "АСК "IНГО Україна"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воробйов Микола Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища юридична
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
структури органiв МВС України в Київськiй областi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2013 три роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду
судом не приймалося. Акцiями Товарситва не володiє. Дозволу на розкриття персональних даних
не надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння
Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства,
зокрема. 1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,

крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 2)
органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 3) приймати рiшення про
здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов’язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження
або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку,
коли розмiр зобов’язань по таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 1000 000 (один
мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за
виключенням правочинiв, пов’язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та
перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та законодавством України; 4)
затвердження штатного розкладу Товариства; 5) пiдготовка проектiв положень про структурнi
пiдроздiли Товариства; 6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для
представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство; 7)
затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за
винятком контрактiв iз Членами правлiння; 8) розгляд i затвердження положень про оплату працi,
премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку i норм
компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i
розмiрiв премiювання спiвробiтникiв; 9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних
осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть; 10) призначення
керiвникiв представництв i фiлiй Товариства. Протягом останнiх пяти рокiв займав посади у
структурi органiв МВС України в Київськiй областi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колiсецька Людмила Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Правлiння ПрАТ "АСК" IНГО Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2013 три роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду
судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в
розмiрi 0,00032% статутного капiталу емiтента. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених
Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена
вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема. 1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 2) органiзацiя виконання рiшень Загальних
зборiв та Наглядової ради; 3) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох
взаємопов’язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження
Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов’язань по
таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 1000 000 (один мiльйон) доларiв США по
курсу Нацiонального банку України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв,
пов’язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не
передбачено Статутом та законодавством України; 4) затвердження штатного розкладу
Товариства; 5) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства; 6)
призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах управлiння
юридичних осiб, учасником яких є Товариство; 7) затвердження загальних умов трудових
договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за винятком контрактiв iз Членами правлiння;
8) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу
Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат
до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв; 9) розгляд питань,
що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти
керiвникiв про їх дiяльнiсть; 10) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства.
Протягом останнiх пяти рокiв займала посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "АСК" IНГО Україна
Життя".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чуп`як Микола Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
керiвнi посади в структурi ПрАТ "АСК" IНГО Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.06.2015 три роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду
судом не приймалося. Акцiями Товариства не володiє. Дозвiл на розкриття персональних даних не
надано. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю. Члени Ревiзiйної Комiсiї зобов’язанi: 1) брати участь у перевiрках та засiданнях

Ревiзiйної Комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях
Ревiзiйної Комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов’язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз
виконанням функцiй члена Ревiзiйної Комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.Протягом останнiх пяти
рокiв займав керiвнi посади в структурi органiв ПрАТ "АСК" IНГО Україна"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
«БЕРМЕО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД»/BERMEO INVESTMENTS LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- НЕ 343394 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадовою особою не перебувало
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2015 три роки
9) Опис
Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Володiє акцiями Товариства 8,8367%. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду
1.1. Члени наглядової ради мають право: 1.1.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну
iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами
Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи)
календарних днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння;
1.1.2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 1.1.3. надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 1.2. Члени наглядової ради
зобов'язанi: 1.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу
вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та
засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 1.2.2. дiяти в iнтересах
Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 1.2.3. керуватися у своїй

дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми
документами Товариства; 1.2.4. виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та
Наглядовою радою Товариства; 1.2.5. дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть; 1.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями
Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 1.2.7. дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї
з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 1.2.8.
утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi.
У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного
дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння; 1.2.9. своєчасно надавати
Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Протягом останнiх пяти рокiв юридична особа посад не займала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ARGENTONA INVESTMENTS LIMITED/ «АРГЕНТОНА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- НЕ 343380 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадовою особою не перебувало
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2015 три роки
9) Опис
Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Володiє акцiями Товариства 8,8367%. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду
1.1. Члени наглядової ради мають право: 1.1.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну
iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами
Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи)
календарних днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння;
1.1.2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 1.1.3. надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 1.2. Члени наглядової ради

зобов'язанi: 1.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу
вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та
засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 1.2.2. дiяти в iнтересах
Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 1.2.3. керуватися у своїй
дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми
документами Товариства; 1.2.4. виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та
Наглядовою радою Товариства; 1.2.5. дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть; 1.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями
Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 1.2.7. дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї
з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 1.2.8.
утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi.
У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного
дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння; 1.2.9. своєчасно надавати
Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Протягом останнiх пяти рокiв юридична особа посад не займала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
«ПАЙНЛОК ТРЕЙДIНГ ЛIМIТIД»/PINELOCK TRADING LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- НЕ 343446 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадовою особою не перебувало
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.07.2015 три роки
9) Опис
Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Володiє акцiями Товариства -

8,5291%. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду
1.1. Члени наглядової ради мають право: 1.1.1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну
iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами
Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи)
календарних днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння;
1.1.2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 1.1.3. надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 1.2. Члени наглядової ради
зобов'язанi: 1.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу
вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та
засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 1.2.2. дiяти в iнтересах
Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну
обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 1.2.3. керуватися у своїй
дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми
документами Товариства; 1.2.4. виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та
Наглядовою радою Товариства; 1.2.5. дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть; 1.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями
Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 1.2.7. дотримуватися всiх
встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї
з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до
такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 1.2.8.
утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi.
У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного
дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння; 1.2.9. своєчасно надавати
Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства. Протягом останнiх пяти рокiв юридична особа посад не займала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
правлiння

Гордiєнко Iгор Миколайович

---

1

0.00032

1

0

0

0

Член
правлiння

Колiсецька Людмила
Олександрiвна

---

1

0.00032

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

PINELOCK TRADING
LIMITED/ «ПАЙНЛОК
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТIД»

- НЕ 343446 -

26060

8.5291

26060

0

0

0

Член
Наглядової
ради

BERMEO INVESTMENTS
LIMITED/ БЕРМЕО
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД»

- НЕ 343394 -

27000

8.8367

27000

0

0

0

Член
Наглядової
ради

ARGENTONA
INVESTMENTS LIMITED/
«АРГЕНТОНА
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД»

- НЕ 343380 -

27000

8.8367

27000

0

0

0

80062

26.20314

80062

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

X

Дата
проведення

22.04.2015

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання Голови, Секретаря зборiв i склад Лiчильної комiсiї.
2. Звiт Голови Правлiння АСК “IНГО Україна” про результати фiнансово – господарськiй дiяльностi
за 2014 рiк.
3. Звiт Наглядової ради АСК «IНГО Україна» за 2014 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї АСК «IНГО Україна» за 2014 рiк.
5. Затвердження бухгалтерського балансу i рiчного фiнансового звiту АСК «IНГО Україна» за 2014
рiк.
6. Про розподiл прибутку АСК “IНГО Україна” за результатами роботи в 2014 роцi.
7. Затвердження рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
протягом 2015 року вiдносно страхування, перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його
предметом, що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
8. Затвердження нової редакцiї типового Положення про фiлiї АСК «IНГО Україна».
9. Затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову раду АСК «IНГО Україна».
10. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання складу
Наглядової ради АСК “IНГО Україна”.
11. Внесення змiн до Статуту АСК “IНГО Україна” та затвердження нової редакцiї Статуту АСК
“IНГО Україна”.
Кворум загальних зборiв склав 100%. Загальнi збори вiдбулися та були проведенi належним чином та
вiдповiдано до законодавства України. Рiшення прийнятi по питанням порядку денного бiльшiстю
голосiв. По питанню 8 рiшення не прийнято.

Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

24.05.2015

Кворум зборів**

0.00064

Опис

Вид загальних
зборів*

Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання Голови, Секретаря зборiв i склад Лiчильної комiсiї.
2. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання складу
Наглядової ради АСК “IНГО Україна”.
3. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання складу
Ревiзiйної комiсiї АСК “IНГО Україна”.
4. Внесення змiн до Статуту АСК “IНГО Україна” та затвердження нової редакцiї Статуту АСК
“IНГО Україна”.
Iнiцiатор проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада Товариства.
Збори не вiдбулися, у звязку iз вiдсутнiстю кворуму.
чергові

позачергові
X

Дата проведення

04.06.2015

Кворум зборів**

0.00032

Опис

Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання Голови, Секретаря зборiв i склад Лiчильної комiсiї.
2. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання складу
Наглядової ради АСК “IНГО Україна”.
3. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання складу

Ревiзiйної комiсiї АСК “IНГО Україна”.
4. Внесення змiн до Статуту АСК “IНГО Україна” та затвердження нової редакцiї Статуту АСК
“IНГО Україна”.
Iнiцiатор проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада Товариства.
Збори не вiдбулися, у звязку iз вiдсутнiстю кворуму.
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові
X

Дата проведення

11.06.2015

Кворум зборів**

0.00064
Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання Голови, Секретаря зборiв i склад Лiчильної комiсiї.
2. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання складу
Наглядової ради АСК “IНГО Україна”.
3. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання складу
Ревiзiйної комiсiї АСК “IНГО Україна”.
4. Внесення змiн до Статуту АСК “IНГО Україна” та затвердження нової редакцiї Статуту АСК
“IНГО Україна”.
Iнiцiатор проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада Товариства.
Збори не вiдбулися, у звязку iз вiдсутнiстю кворуму.

Опис

чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові
X

Дата проведення

18.06.2015

Кворум зборів**

0.00064

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання Голови, Секретаря зборiв i склад Лiчильної комiсiї.
2. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання складу
Наглядової ради АСК “IНГО Україна”.
3. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання складу
Ревiзiйної комiсiї АСК “IНГО Україна”.
4. Внесення змiн до Статуту АСК “IНГО Україна” та затвердження нової редакцiї Статуту АСК
“IНГО Україна”.
Iнiцiатор проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада Товариства.
Збори не вiдбулися, у звязку iз вiдсутнiстю кворуму.
чергові

позачергові
X
25.06.2015
100

Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання Голови, Секретаря зборiв i склад Лiчильної комiсiї.
2. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання складу
Наглядової ради АСК “IНГО Україна”.
3. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання складу
Ревiзiйної комiсiї АСК “IНГО Україна”.
4. Внесення змiн до Статуту АСК “IНГО Україна” та затвердження нової редакцiї Статуту АСК
“IНГО Україна”.
Iнiцiатор проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада Товариства. Кворум
загальних зборiв склав 100%. Загальнi збори вiдбулися та були проведенi належним чином та
вiдповiдано до законодавства України. Рiшення прийнятi по питанням порядку денного бiльшiстю

голосiв. По питанню 4 рiшення не прийнято.
чергові

Вид загальних
зборів*

позачергові
X

Дата проведення

03.07.2015

Кворум зборів**

0.00064

Опис

Вид
загальних
зборів*

Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання Голови, Секретаря зборiв i склад Лiчильної комiсiї.
2. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання складу
Наглядової ради АСК “IНГО Україна”.
3. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання складу
Ревiзiйної комiсiї АСК “IНГО Україна”.
4. Внесення змiн до Статуту АСК “IНГО Україна” та затвердження нової редакцiї Статуту АСК
“IНГО Україна”.
Iнiцiатор проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада Товариства.
Збори не вiдбулися, у звязку iз вiдсутнiстю кворуму.
чергові

X

Дата
проведення

16.07.2015

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100
Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання Голови, Секретаря зборiв i склад Лiчильної комiсiї.
2. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання складу
Наглядової ради АСК “IНГО Україна”.
3. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання складу
Ревiзiйної комiсiї АСК “IНГО Україна”.
4. Внесення змiн до Статуту АСК “IНГО Україна” та затвердження нової редакцiї Статуту АСК
“IНГО Україна”.
Iнiцiатор проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада Товариства. Кворум
загальних зборiв склав 100%. Загальнi збори вiдбулися та були проведенi належним чином та
вiдповiдано до законодавства України. Рiшення прийнятi по питанням порядку денного бiльшiстю
голосiв. З питань 2-3 рiшення не прийнято.
чергові

позачергові
X
23.07.2015
100

Порядок денний позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:
1. Обрання Голови, Секретаря зборiв i склад Лiчильної комiсiї.
2. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Обрання складу
Наглядової ради АСК “IНГО Україна”.
3. Ухвалення рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Обрання складу
Ревiзiйної комiсiї АСК “IНГО Україна”.
4. Внесення змiн до Статуту АСК “IНГО Україна” та затвердження нової редакцiї Статуту АСК
“IНГО Україна”.
Iнiцiатор проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв є Наглядова рада Товариства. Кворум
загальних зборiв склав 100%. Загальнi збори вiдбулися та були проведенi належним чином i
вiдповiдано до законодавства України. Рiшення прийнятi по питанням порядку денного бiльшiстю

голосiв. З питань 3-4 рiшення не прийнято.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

не має

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23731031

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ - м. Київ Гусовського,11/11, оф 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0283
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(044) 569 19 00

Факс

(044) 569 19 00

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

не має

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
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

18.04.2013

72/1/2013

НКЦПФР

UA 4000058853

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1000

305543

305543000

100

Опис

Лiстинг (допуск до обiгу на фондовiй бiржi) не здiйснювався.

XI. Опис бізнесу
Протягом звiтного перiоду Товариства у злиттi, подiлi, приєднаннi перетворенi з iншими
пiдприємствами участi не приймало.
Органiзацiйна структура Товариства: Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння, Фiнансовий
департамент, Управлiння по роботi з персоналом, Управлiння маркетингу та реклами, Управлiння
iнформацiйних технологiй, Департамент роздрiбних продаж, Юридичне управлiння, Департамент
андеррайтинга, Департамент корпоративного страхування, Департамент страхування автопаркiв,
Проектна група, Управлiння продажу особистих видiв страхування, Управлiння аналiзу та облiку
страхових вiдшкодувань, Управлiння органiзацiї медичного сервiсу, Департамент врегулювання
збиткiв, Управлiння врегулювання майнових збиткiв, Управлiння безпеки, УСОВК, Вiддiл
транспортного забезпечення.
Товариство має 28 структурний пiдроздiл в обласних та районних центрах України. У 2015 роцi
було лiквiдовано ЦОК в м. Iзмаїл.
Штатних працiвникiв на 31.12.2015 року - 442 осiб. Позаштатних працiвникiв, що виконують дiї
згiдно умов цивiльно-правових угод - 58 осiб. Змiни в кадровiй полiтики у 2015 роцi не
проводилась.
"Українська федерацiя убезпечення", мiсцезнаходження: м. Київ, вул. П. Нiщинського, 6.
Обєднання страхових компанiй, що здiйснює колективний захист прав та iнтересiв його членiв у
вiдносинах з третiми особами ,а також з питань спiвпрацi з державними органами управлiння ,в
тому числi Нацiональною комiсiїю, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Спiльна дiяльнiсть не проводилась
Протягом 2015 року пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходили.
Фiнансова звiтнiсть складена згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової ззвiтностi України.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Вибуття запасiв вiдображається за методом
ФИФО. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалась.
Основним видом послуг, що надаються Товариством впродовж звiтного перiоду є : добровiльнi та
обовязковi види страхування ; перестрахування. Iнформацiя щодо впровадження нових
технологiй, нових товарiв, постачальникiв за видами сировини i матерiалiв у зв'язку iз специфiкою
дiяльностi Товариства, вiдсутня. Основним приорiтетним напрямком страхової дiяльностi
Товариства в 2015 р. було розширення перелiку страхувальникiв щодо добровiльних видiв
страхування. Протягом 2015 року у Товариства своєчасно здiйснювало розрахунки зi
страхувальниками щодо страхових виплат. Порядок формуваня страхових резервiв та частки
перестраховикiв у страхових резервах планується згiдно Закону України "Про страхування",
враховуючи частки надходжень сум страхових платежiв та сум часток страхових платежiв , що
сплачуються перестраховикам. Дiяльнiсть здiйснюється на територiї України. Iнформацiю про
конкуренцiю в галузi можа переглянути на сайтi http://forinsurer.com/

Значнi iнвестицiй або придбання активiв впродовж останнiх 5 рокiв: придбання у 2011 роцi обєкту
нерухомостi - офiсного будинку на адресою Бульварно-Кудрявська, 33, у м. Києвi. Не планується
значних iнвестицiї та придбання активiв, пов'язаних з господарською дiяльнiстю у зв'язку з
специфiкою дiяльностi Товариства, тому iнформацiя про суттевi умови придбання або iнвестицiї,
вартiсть i спосiб фiнансування не розкривається.
Вiдповiднi правочини не здiйснювалися
Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер
та причини таких планiв, спосiб видаткiв, опис методу фiнансування, очiкуване зростання
потужностей, виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання,значнi правочини
емiтента щодо основних засобiв, екологiчнi питання в зв'язку зi специфiкою дiяльностi
Товариства, вiдсутнi.
Дана iнформацiя залежить вiд економiчних факторiв, включаючи рiвень iнфляцiї, лiцензiйної
политики та законодавчих актiв прийнятих у вiдповiдний перiод
у 2015 роцi вiдповiднi санкцiї вiдсутнi
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства вiдсутня у зв'язку зi специфiкою дiяльностi
Товариства. З оглядом на це iнформацiя щодо достатностi робочого капiталу для поточних потреб,
можливi шляхи покращення лiквiдностi не надається.
Вартiсть укладених договорiв визначається через критерiї - вiдсутностi страхових випадкiв та
проведених страхових вiдшкодувань.
Товариство надає страховi послуги фiзичним та юридичним особам, а також здiйснює розмiщення
страхових резервiв. Прогнознi показники забезпечують фiнансову дiяльнiсть Товариства.
Розширення виробництва, реконструкцiя та iншi iстотнi фактори, що можуть вплинути на
дiяльнiсть емiтента в майбутньому, з урахуванням специфiки дiяльностi Товариства, вiдсутнi.
Дослiдження не проводиться. Емiтент не планує дослiдження та розробки з оглядо на специфiку
дiяльностi.
Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає посадовi особи емiтента вiдсутнi.
Загальний перелiк судових справ по яким було вiдкрито провадження у 2015 роцi (емiтент вiдповiдач, позивач, третя особа) - 74. Судовi органи: загальної юрисдикцiї, апеляцiйна та/або
касацiйна iнстанцiї .
Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв
дiяльностi Товариства, вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

177541

191584

0

0

177541

191584

будівлі та
споруди

163252

178935

0

0

163252

178935

машини та
обладнання

5971

5457

0

0

5971

5457

транспортні
засоби

6582

5239

0

0

6582

5239

земельні ділянки

510

317

0

0

510

317

інші

1226

1636

0

0

1226

1636

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

177541

0

0

0

177541

0

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Строк корисного використання складає: для будинкiв та споруд - 65 рокiв; для транспортних
засобiв -10 рокiв; для машин та обладнання - 8 рокiв; для iншiх основних засобiв - до 10 рокiв.
Зношеннiсть основних засобiв по групах: будинкi та споруди - близко 8 %, машини та обладнання
- близко 60%, транспортнi засоби - близко 60% , iншiх основних засобiв - близко 60%. Нараховано
знос по групах: Будинки та споруди - 14 724,0 тис.грн., Транспортни засоби - 4 845,0 тис.грн. ,
Машини та обладнання - 8489,0 тис.грн. Будь-яких обтяжень на використання вказаного майна
немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

523858

424335

Статутний капітал
(тис. грн.)

305543

305543

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

305543

305543

Опис

загальна сума активiв /рядок балансу1300/ - сума нематерiальних активiв /рядок балансу 1000/
- загальна сума зобов’язань /сума рядкiв балансу 1595 , 1695/ (для розрахунку
використовуються вiдповiднi показники на кiнець звiтного перiоду)

Висновок

Вiдповiдно до вимог п.2.5 Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi" вiд
28.08.2003р.№40 вартiсть чистих активiв страховика, створеного у формi акцiонерного
товариства, має бути не меншою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика. За
розрахунком вартостi чистих активiв встановлено, що перевищення чистих активiв над
розмiром статутного фонду складає 218 315,0 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного
законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

4888.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

755600.0

X

X

Усього зобов'язань

X

760488.0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

страхови резерви - 567 240,0
поточна кредиторська забогованнiсть за страховою дiяльностью 163 346,0

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

22.04.2015

22.04.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

25.06.2015

25.06.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

06.07.2015

06.07.2015

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

24.07.2015

24.07.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЕЙЧ ЕЛ БI
ЮКРЕЙН"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

23731031

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01011 Україна м. Київ - Київ
Гусовского, 11/11 оф.3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0283 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

0283 П 000296 24.11.2014
24.09.20

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ЕЙЧ ЕЛ БI
ЮКРЕЙН"
23731031
01011 Україна м. Київ - Київ
Гусовского, 11/11 оф.3
0283 23.02.2001
0283 П 000296 24.11.2014 24.09.20

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНГО УКРАЇНА»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування Товариства: Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «IНГО Україна».
Код за ЄДРПОУ: 16285602.
Мiсцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33.
Станом на 31.12.2015 р. Товариство мало 25 фiлiй у обласних центрах України та 100 центрiв продажу та
обслуговування клiєнтiв (ЦПОК).
Свiдоцтво про державну реєстрацiю: серiя А01 № 625618 вiд 15.03.1994 р. видане Шевченкiвською районною
Державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi; реєстрацiйний номер 10741050061002129.
Дата останньої реєстрацiйної дiї: 27.07.2015 р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту.
Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи: вiд 21.08.2004 р. реєстрацiйний номер 11100857, серiя СТ, номер
свiдоцтва 170 (перереєстрацiя 02.06.2015 р.).
Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи: вiд 21.08.2004 р. реєстрацiйний номер 11100857, серiя СТ, номер
свiдоцтва 170 (перереєстрацiя 13.08.2010 р.).
Основнi види дiяльностi:
65.12 – iншi види страхування, крiм страхування життя;
65.20 – перестрахування;
66.29 – iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення.
Керiвництво Товариства:
Голова Правлiння – Гордiєнко Iгор Миколайович;
Головний бухгалтер – Чекурда Iрина Володимирiвна.
2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Акцiонерна страхова
компанiя «IНГО Україна» (далi – Товариство), складених згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(далi – МСФЗ), яка включає:
«Баланс (Звiт про фiнансовий стан)» станом на 31.12.2015 р.;
«Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)» за 2015 р.;
«Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)» за 2015 р.;
«Звiт про власний капiтал» за 2015 р.;
Примiтки до фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 р.
Перевiрка проведена вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 р. № 3125-XII
(далi – ЗУ № 3125-ХII), Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема: МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi».
Цi нормативнi документи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання
обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у
фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку МСФЗ, розглянуто принципи
формування суттєвих статей балансу i звiтностi в цiлому.
Масштаби нашої перевiрки не були обмеженi.
Перевiрка проводилась за програмою:
якiсть оформлення первинних бухгалтерських документiв, iнвентаризацiй та облiкових регiстрiв;
вiдповiднiсть даних аналiтичного облiку даним синтетичного облiку, звiтностi i первинним документам;
правильнiсть вiднесення витрат на собiвартiсть послуг та на результати фiнансово-господарської дiяльностi;
стан розрахункiв з дебiторами i кредиторами;
ведення касових операцiй, операцiй з руху грошових коштiв, майна i джерел формування коштiв;
дотримання вимог дiючих МСФЗ та Плану рахункiв.
Перевiрка проводилася вибiрковим методом. При перевiрцi використовувались данi бухгалтерського облiку, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку, матерiалiв проведених iнвентаризацiй, первинних документiв.
Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом № 1 вiд 02.01.2015 р. Облiкова система Товариства може
слугувати базою для складання фiнансової звiтностi.
3. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ
ПОДАННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає необхiдною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
4. ОПИС ВIДПОВIДАЛЬНОСТI АУДИТОРА
ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Вiдповiдальнiсть аудитора передбачає висловлення думки щодо перевiреної фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi затвердженої
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального
подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
5. ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО
ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення думки
про фiнансову звiтнiсть.
Система облiку у Товариствi забезпечує регулярний збiр та обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової
звiтностi.
Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. пiдтверджується в сумi 1 297 085,5 тис. грн.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
На думку аудиторiв, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий стан
Товариства, а також результат його дiяльностi, рух власного капiталу та грошових коштiв, згiдно з застосовуваною
концептуальною основою фiнансової звiтностi.
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок чистих активiв Товариства проводився з дотриманням вимог п. 2.3 Розпорядження Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України «Про затвердження Рекомендацiй щодо аналiзу дiяльностi
страховикiв» вiд 17.03.2005 р. № 3755 та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про
схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004
р. № 485.
Вартiсть чистого капiталу Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 523 858,1 тис. грн.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистого капiталу станом на
31.12.2015 р. перевищує розмiр статутного капiталу на 218 315,1 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного
законодавства, а саме частинi 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд
16.01.2003 р. № 435-IV.
Станом на 31.12.2015 р. фактичний запас платоспроможностi складає 523 858,1 тис. грн., що перевищує нормативний
запас платоспроможностi на суму 406 668,8 тис. грн. або на 347%.
Фактичний запас платоспроможностi перевищує нормативний запас платоспроможностi Товариства на будь-яку дату.
6.2. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства вимогам законодавства
Зареєстрований, випущений акцiонерний капiтал, що перебуває в обiгу, Товариства станом на 31.12.2015 р. складає
305 543,0 тис. грн. (Триста п’ять мiльйонiв п’ятсот сорок три тисячi гривень), розподiлений на 305 543 (Триста п’ять
тисяч п’ятсот сорок три) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна.
Статутний капiтал сформовано повнiстю. Його розмiр в облiкових регiстрах вiдповiдає даним установчих документiв
та законодавству.
Станом на 31.12.2015 р. власниками акцiй Товариства є 11 юридичних осiб, зареєстрованих за законодавством
Республiки Кiпр, та 2 фiзичнi особи – громадяни України.
Акцiї розподiленi таким чином, що жодний власник не має суттєвого впливу на дiяльнiсть Товариства.
Аудитори вважають, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного капiталу Товариства вiдповiдає нормативам,
встановленим МСФЗ та МСБО. Станом на 31.12.2015 р. аудиторською фiрмою ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН»
пiдтверджується:
статутний капiтал Товариства в розмiрi 305 543,0 тис. грн., який сформовано та сплачено вiдповiдно до вимог чинного
законодавства;
для формування зареєстрованого Статутного капiталу засновниками Товариства не залучались векселi, страховi
резерви, кредитнi кошти, кошти, одержанi в позику та пiд заставу, бюджетнi кошти, а також нематерiальнi активи.
Статутний капiтал сплачено виключно грошовими коштами;
частка державного майна в Статутному капiталi Товариства вiдсутня.
6.3. Значнi правочини
Показники рiчної фiнансової звiтностi мiстять значнi правочини, обсягом бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства.

Вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI та положень статуту
Товариства, протоколом Наглядової ради Товариства № 01 вiд 29.01.2015 р. Головi Правлiння наданi повноваження на
вчинення дiй з врегулювання вимог, якi виникли за договором страхування № 30340107213 з ПАТ «ДТЕК Шахта
Комсомолець Донбасу» та з перестраховиками, яким переданий ризик за даним договором.
Згiдно з даними договором, Товариством в перiод з 12.03.2015 р. по 25.06.2015 р. виплачене страхове вiдшкодування
на користь ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» в розмiрi 147 593,9 тис. грн.
При цьому Товариством отриманi долi перестраховикiв у страховому вiдшкодуваннi в розмiрi 147 593,9 тис. грн.:
Представництво «АОН Фiнленд Оi» в розмiрi 137 841,5 тис. грн.;
ПрАТ «Альянс Україна» в розмiрi 1 044,9 тис. грн.;
ПрАТ «СК УНIКА» в розмiрi 8 707,5 тис. грн.
Виплата страхового вiдшкодування ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» вiдображена за дебетом
бухгалтерського рахунку 90418 «Розрахунки по страхуванню фiнансових ризикiв».
Отриманi долi перестраховикiв у страховому вiдшкодуваннi вiдображенi за кредитом бухгалтерського рахунку 7102
«Вiдшкодування перестраховикiв».
6.4. Стан корпоративного управлiння
Органи управлiння Товариством складаються з:
Правлiння
Вiдповiдно до законодавства, статуту та внутрiшнiх положень, членами Правлiння були обранi:
Гордiєнко Iгор Миколайович – Голова Правлiння, з 18 квiтня 2013 р. на строк три роки або до вiдповiдного рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв;
Колiсецька Людмила Олександрiвна – член Правлiння, з 18 квiтня 2013 р. на строк три роки або до вiдповiдного
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв;
Мацак Олександр Миколайович – член Правлiння, з 18 квiтня 2013 р. на строк три роки або до вiдповiдного рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв;
Шевченко Вiктор Васильович – член Правлiння, з 18 квiтня 2013 р. на строк три роки або до вiдповiдного рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв;
Воробйов Микола Олексiйович – член Правлiння, з 18 квiтня 2013 р. на строк три роки або до вiдповiдного рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв.
14 квiтня 2011 р. було затверджено Положення про Правлiння, яке регулює повноваження та основнi обов’язки,
компетенцiї i порядок прийняття рiшень членами Правлiння.
З членами Правлiння укладенi письмовi трудовi договори. Понесенi витрати впродовж звiтного перiоду вiдповiдали
договiрним угодам спостережної ради та штатному розпису. Дiяльнiсть Правлiння Товариства вiдповiдає всiм
вимогам законодавства, статуту i внутрiшнiх положень.
Наглядова рада
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, членами Наглядової ради 23.07.2015 р. (протокол № 55)
були обранi юридичнi особи:
«БЕРМЕО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» / BERMEO INVESTMENTS LIMITED (м. Нiкосiя, Республiка Кiпр);
«АРГЕНТОНА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» / ARGENTONA INVESTMENTS LIMITED (м. Нiкосiя, Республiка Кiпр);
«ПАЙНЛОК ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» / PINELOCK TRADING LIMITED (м. Нiкосiя, Республiка Кiпр).
Строк перебування членами Наглядової ради складає три роки або до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв.
Для членiв Наглядової ради 22.04.2015 р. було затверджено положення, яке регулює повноваження i основнi
обов‘язки, компетенцiї i порядок прийняття рiшень. Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства вiдповiдає всiм вимогам
законодавства, статуту i внутрiшнiх положень.
Iншi акцiонери Товариства не мають впливу на її фiнансову дiяльнiсть та не приймають участi в бiзнесi.
Ревiзiйна комiсiя
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень членом Ревiзiйної комiсiї з 25.06.2015 р. було обрано
Чуп’яка Миколу Дмитровича.
Для членiв ревiзiйної комiсiї 14.04.2011 р. було затверджено положення, яке регулює основнi повноваження i основнi
обов‘язки, компетенцiї i порядок прийняття рiшень. Дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдає всiм вимогам
законодавства, статуту i внутрiшнiх положень.
Загальнi збори
Згiдно з Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв № 46 вiд 12.09.2014 р., прийняте рiшення про розподiл прибутку за I
пiврiччя 2014 р. на виплату дивiдендiв в розмiрi 5 835,8 тис. грн., у розрахунку 19,01 грн. на 1 просту акцiю. Сума,
направлена на поповнення Резервного капiталу, становить 1 944,4 тис. грн.
Нарахованi за 2014 р. дивiденди виплаченi акцiонерам в сiчнi 2015 р. у повному обсязi.
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, загальнi рiчнi збори членiв Товариства були проведенi
22 квiтня 2015 р. Протоколом № 47 затвердженi результати дiяльностi за 2014 р. та вирiшенi поточнi питання
дiяльностi на 2015 р.
Крiм того, в 2015 р. вiдбулись позачерговi збори акцiонерiв:
згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.06.2015 р. (протокол
№ 52), переобрано членiв Ревiзiйної комiсiї;
згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.07.2015 р. (протокол

№ 55), переобрано членiв Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.
Дiяльнiсть загальних зборiв Товариства вiдповiдає всiм вимогам законодавства, статуту i внутрiшнiх положень.
6.5. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Змiна запланованих аудиторських процедур в процесi аудиту не вiдбувалася, оскiльки за його результатами не
виявлено подiй, якi потребують такого перегляду. Для пiдтвердження залишкiв на рахунках кредиторської
заборгованостi аудиторами направленi запити на адресу дебiторiв та кредиторiв та для їх пiдтвердження отримано
достатню кiлькiсть вiдповiдей. Фактор ризику шахрайства, що вимагає оцiнки у вiдповiдностi до МСА 240
«Вiдповiдальнiсть аудитора за розгляд шахрайства пiд час аудиту фiнансових звiтiв», не виявлений.
Аудитор вiдповiдає за аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть Товариства, але вiн не вiдповiдає за виявлення
абсолютно всiх фактiв шахрайства i помилок, що можуть iстотно вплинути на достовiрнiсть фiнансової звiтностi
Товариства.
6.6. Операцiйне середовище, ризики та економiчна ситуацiя
Полiтична криза. Починаючи з листопада 2013 р., Україна знаходиться у станi полiтичних потрясiнь. Українська
гривня девальвувала щодо основних свiтових валют.
Нацiональний банк України, разом з iншими заходами, запровадив тимчасовi обмеження стосовно операцiйної
обробки банками клiєнтських платежiв та придбання iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку. У лютому 2014 р.
суверенний кредитний рейтинг України було понижено, i вiн досяг рiвня ССС з негативним прогнозом.
У березнi 2014 р. Автономна Республiка Крим, у складi України, фактично анексована Росiйською Федерацiєю.
Подальший розвиток полiтичної ситуацiї наразi неможливо передбачити, i її негативний вплив на економiку України
може продовжуватися. Керiвництво Товариства вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримання
економiчної стабiльностi в умовах, якi склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище сферах може
мати негативний вплив на консолiдованi результати дiяльностi i фiнансовий стан.
На даний момент неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН».
Юридична та фактична адреси: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3.
Телефон: (044) 222-60-10, факс: (044) 569-19-00.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: № 0283 вiд 23.02.2001 р., видане згiдно з
Рiшенням Аудиторської Палати України № 99, чинне до 24.09.2020 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв: серiя П № 000296 вiд 24.11.2014 р., чинне до 24.09.2020 р.
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ: № 0064 вiд 17.09.2013 р., чинне до 24.09.2020 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане згiдно з Рiшенням Аудиторської Палати України №
239/4 вiд 29.09.2011 р.
Генеральний директор Самусєва О.П.: сертифiкат № 006812 вiд 30.01.2002 р., чинний до 30.01.2021 р.; Диплом АССА
по мiжнароднiй фiнансовiй звiтностi (ДiпIФР на росiйськiй мовi) сесiя 10.06.2010 р., виданий Асоцiацiєю
сертифiкованих бухгалтерiв (The Association of Chartered Certified Accountants), № 1734596; Свiдоцтво Українського
iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету за програмою «Фондовий
ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку» серiї АФР № 14/00290 вiд
16.01.2015 р.; Свiдоцтво АПУ про удосконалення професiйних знань аудиторiв та проходження контрольного
тестування за програмою «Ринки фiнансових послуг в Українi та особливостi аудиту фiнансової звiтностi
небанкiвських фiнансових установ» № АФУ-250/13 вiд 26.12.2013 р.
8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi Договору № 887 вiд 26.06.2015 р.
Дата початку перевiрки – «02» лютого 2016 р.
Дата закiнчення перевiрки – «29» лютого 2016 р.
Дата видачi висновку – «03» березня 2016 р.
Пiдписи аудиторiв:
Генеральний директор
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН»
(серт. № 006812 АПУ,
Диплом АССА ДипIФР № 1734596) О.П. Самусєва
«03» березня 2016 р.
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН»
Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, оф. 3
-

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

9

8

2

2014

3

2

3

2013

3

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): не має

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): не має

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): не має

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

не має

не має
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

5

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

не має

Інші (запишіть)

не має

не має
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

не має

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): не має

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

X
не має

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

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

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

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 акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

не має

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

не має

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

не має

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

не має

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): не має

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 12.12.2012 ; яким органом управління прийнятий:
Наглядова рада
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
ingo.ua
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
не має

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "IНГО
Україна"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

16285602

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

96220

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

65.12

Середня кількість
працівників

442

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

14978

12740

2332

первісна вартість

1001

19537

19121

6109

накопичена амортизація

1002

4559

6381

3777

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2275

600

162

Основні засоби:

1010

178705

188712

175698

первісна вартість

1011

205717

219760

197431

знос

1012

27012

31048

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

134446

138996

6300

інші фінансові інвестиції

1035

7892

1850

17223

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

7

15

89

Відстрочені податкові активи

1045

4576

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

36398

42793

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

36492

56575

10150

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

415769

442281

201804

Запаси

1100

22475

17507

0

Виробничі запаси

1101

565

884

688

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

21910

16623

24129

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

88622

107409

124598

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

612

1742

0

з бюджетом

1135

1003

325

23

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

1601

4464

1844

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

42266

59759

35219

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

323597

451594

115330

Готівка

1166

189

75

164

Рахунки в банках

1167

35237

31492

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

277275

212005

38594

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

205894

128408

10268

резервах незароблених премій

1183

63056

83597

27983

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

8325

0

343

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

757451

854805

407414

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1173220

1297086

611002

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

305543

305543

168543

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

61835

81320

80901

Додатковий капітал

1410

6157

6157

4212

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

55122

129667

10083

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

10656

13911

0

Усього за розділом I

1495

439313

536598

263739

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

13663

14936

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

4501

5200

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

4501

5200

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

553082

567240

312130

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

316301

218899

35384

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

220197

324644

194091

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

16284

23697

34227

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

571246

587376

222455

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

557

200

87029

за розрахунками з бюджетом

1620

23807

3930

6217

за у тому числі з податку на прибуток

1621

23326

3516

0

за розрахунками зі страхування

1625

774

958

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1786

1932

1754

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

5836

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

127250

163346

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2651

2746

32804

Усього за розділом IІІ

1695

162661

173112

124808

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1173220

1297086

611002

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Гордiєнко I.М.

Головний бухгалтер

Чекурда I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "IНГО
Україна"

Підприємство

за ЄДРПОУ

16285602

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

453760

426674

Премії підписані, валова сума

2011

766508

581214

Премії, передані у перестрахування

2012

229142

159436

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

104147

19443

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

20541

24339

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 86802 )

( 81468 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 267459 )

( 291420 )

Валовий:
прибуток

2090

0

53786

збиток

2095

( 99499 )

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-5077

-46805

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

325556

240876

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 36722 )

( 32858 )

Витрати на збут

2150

( 96553 )

( 60058 )

Інші операційні витрати

2180

( 190465 )

( 56220 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

96238

0

збиток

2195

(0)

( 98721 )

Дохід від участі в капіталі

2200

3967

925

Інші фінансові доходи

2220

39026

23572

Інші доходи

2240

9247

3096

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 45 )

( 7886 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 11111 )

( 12896 )

Інші витрати

2270

( 15251 )

( 4630 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

122071

100902

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-48532

-44912

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

73539

55990

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

21763

-53

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-1272

-1510

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

20491

-1563

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

94030

54427

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

2502

2548

Витрати на оплату праці

2505

55789

52121

Відрахування на соціальні заходи

2510

16415

17647

Амортизація

2515

8877

7496

Інші операційні витрати

2520

326959

150791

Разом

2550

410542

230603

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Гордiєнко I.М.

Головний бухгалтер

Чекурда I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "IНГО
Україна"

Підприємство

за ЄДРПОУ

16285602

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

9538

3156

Повернення податків і зборів

3005

360

96

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

669

371

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

2116

678

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

141

102

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

644397

635631

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

515109

99735

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 25974 )

( 30546 )

Праці

3105

( 45354 )

( 44389 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 17864 )

( 19734 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 77005 )

( 30114 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 65616 )

( 18398 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 268 )

( 600 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 11121 )

( 11116 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 1731 )

( 602 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 5401 )

( 84654 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

( 3213 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 782733 )

( 356407 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 224490 )

( 230067 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-8222

-59957

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

29743

22961

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 96 )

( 1986 )

Виплати за деривативами

3270

( 7000 )

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

( 17500 )

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

22647

3475

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 5620 )

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

( 11504 )

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-17124

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2699

-56482

Залишок коштів на початок року

3405

323597

224429

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

130696

155650

Залишок коштів на кінець року

3415

451594

323597

Примітки

-

Керівник

Гордiєнко I.М.

Головний бухгалтер

Чекурда I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Акцiонерна страхова компанiя "IНГО
Україна"

Підприємство

за ЄДРПОУ

16285602

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

Гордiєнко I.М.

Головний бухгалтер

Чекурда I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова
компанiя "IНГО Україна"

Підприємство

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

16285602

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

305543

61835

0

16813

55122

0

0

439313

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

305543

61835

0

16813

55122

0

0

439313

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

73540

0

0

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

1005

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

19485

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

3255

0

0

0

3255

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

19485

0

3255

74545

0

0

97285

Залишок на
кінець року

4300

305543

81320

0

20068

129667

0

0

536598

Примітки

-

Керівник

Гордiєнко I.М.

Головний бухгалтер

Чекурда I.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
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1.3. Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики 5
1.4. Перше застосування МСФЗ 6
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2.18. Операцiйне середовище, ризики та економiчна ситуацiя 34

?
I. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
1.1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI ТА ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ КОМПАНIЯ
ЗДIЙСНЮЄ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ
Приватне акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя «IНГО Україна» (далi –
Компанiя) зареєстрована в Українi у 1995 р.
Основним видом дiяльностi Компанiї є надання страхових послуг.
Компанiя має 28 лiцензiй на рiзнi види обов’язкового i добровiльного страхування, надає страховi
послуги корпоративним i роздрiбним Клiєнтам.
5 червня 2015 р. «Українське Кредитно-Рейтингове Агентство» (UCRA) пiдтвердило
довгостроковий кредитний рейтинг АСК «IНГО Україна» на рiвнi «uaАА» зi стабiльним
прогнозом, що є найвищим рiвнем, що свiдчить про максимальну надiйнiсть Компанiї.
Прiоритетними видами страхування для Компанiї є: обов’язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв за звичайними та додатковими договорами,

страхування ДЦВ, страхування наземного транспорту, страхування майна, добровiльне медичне
страхування, туристичне страхування при поїздках по Українi та за кордон, страхування iноземцiв
в Українi, страхування вiд нещасного випадку, iпотечне страхування, страхування водного
транспорту.
Дохiд вiд надання страхових послуг складає 54% вiд загальної суми доходу.
Iншi доходи на 40% складаються з доходу вiд позитивної курсової рiзницi з переоцiнки валютних
цiнностей та валютної заборгованостi.
Всi значнi активи – управлiнськi, адмiнiстративнi ресурси розташованi на територiї України.
Компанiя є членом наступних громадських органiзацiй:
Європейська Бiзнес Асоцiацiя;
Американська Торгiвельна Палата, Представництво в Українi;
Моторне транспортне страхове бюро;
Українська Федерацiя Убезпечення;
Українське об’єднання лiзингодавцiв;
Український нацiональний комiтет мiжнародної торгової палати;
Торгово-Промислова палата, яка представлена у всiх регiонах України;
Об’єднання «Ядерний страховий пул».
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у
податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на страховий сектор та iншi
галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть спричинити на
майбутнiй фiнансовий стан Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи
для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. Компанiя мала 25 фiлiй у всiх обласних центрах
України та 100 центрiв продажу та обслуговування клiєнтiв (ЦПОК).
Юридична та фактична адреси Компанiї: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33.
Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. в Компанiї працювало по 579 чоловiк.
В 2014 р. акцiонерами Компанiї в розмiрi 99,9985% було: Закрите Акцiонерне Товариство «IнВестПолiс» (Росiя) (структура ВСАТ «IНГОССТРАХ»).
Вiдповiдно до умов Договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, Закритим акцiонерним
товариством «IнВест-Полiс», реєстрацiйний номер – 5087746661899, мiсцезнаходження: РФ, м.
Москва, вул. Лєсная, 41, продано 305541 (триста п’ять тисяч п’ятсот сорок одну) штуку простих
iменних акцiй за ринковою цiною емiтента: ПрАТ «АСК «IНГО Україна».
Акцiї, що належали Акцiонерному товариству «IнВест-Полiс», викупленi 11 юридичними особами
зареєстрованим за законодавством Республiки Кiпр. Найбiльша доля володiння статутного
капiталу становить 9,9760%.
Стан корпоративного управлiння. Органи управлiння Компанiєю складаються з: Правлiння,
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Зокрема, згiдно з протоколом загальних зборiв акцiонерiв № 55 вiд 23.07.2015 р., членами
Наглядової ради були обранi юридичнi особи:
«БЕРМЕО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» / BERMEO INVESTMENTS LIMITED (м. Нiкосiя,
Республiка Кiпр);
«АРГЕНТОНА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» / ARGENTONA INVESTMENTS LIMITED (м. Нiкосiя,
Республiка Кiпр);
«ПАЙНЛОК ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» / PINELOCK TRADING LIMITED (м. Нiкосiя, Республiка
Кiпр).
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, членом Ревiзiйної комiсiї з
25.06.2015 р. було обрано: Чуп’яка Миколу Дмитровича.
1.2. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПРИНЦИПIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Правлiнням Компанiї 26 лютого 2015 р.
Застосовуванi стандарти
Прикладена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi (далi – МСФЗ).
Принципи оцiнки фiнансових показникiв
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до принципу облiку за фактичними витратами, за
винятком фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод, та оцiнки нерухомостi, що вiдображається
за переоцiненою вартiстю.
Функцiональна валюта та валюта вiдображення даних у фiнансовiй звiтностi
Функцiональною валютою цiєї фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України, гривня.
Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються
операцiями у iноземних валютах.
Всi данi фiнансової звiтностi представленi в тисячах гривень.
1.3. ВАЖЛИВI ОЦIНКИ I ПРОФЕСIЙНI СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ
ПОЛIТИКИ
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ зобов’язує Керiвництво робити
судження, розрахунковi оцiнки й припущення, що впливають на застосування облiкової полiтики
й величину вiдображених у фiнансовiй звiтностi активiв i зобов’язань, доходiв i витрат. Фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок.
Оцiнки й припущення переглядаються на регулярнiй основi. Коригування в оцiнках визнаються в
тому звiтному перiодi, в якому були переглянутi вiдповiднi оцiнки, i в будь-яких наступних
перiодах, яких вони стосуються.
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i пасиви Компанiї
оприбутковуються та облiковуються за:
вартiстю їх придбання чи виникнення – за iсторичною або первiсною вартiстю: активи – за сумою
сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою
мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi
пiдлягають сплатi для погашення зобов’язань у процесi звичайної господарської дiяльностi;
справедливою (ринковою) вартiстю: активи – за сумою, яку необхiдно було б сплатити для
придбання (обмiну) таких активiв; зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке
зобов’язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами;
вираз «обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони» означає наявнiсть добре поiнформованого
покупця, який має бажання купити, i добре поiнформованого продавця, що має бажання продати,
якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до
справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки та класифiкацiї на предмет зменшення
корисностi;
амортизованою собiвартiстю – вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове
зобов’язання та яка складається з собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної
суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж
первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки
вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.
Залежно вiд характеру та змiсту завдань рiзних складових облiкової системи, крiм зазначених в
облiковiй полiтицi оцiнок, використовуються й iншi види оцiнки окремих груп активiв i
зобов’язань.
Активи i зобов’язання Компанiї оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи
виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
Операцiї з пов’язаними сторонами
Пов’язаними сторонами Компанiї вважаються:
пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом Компанiї;
пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль Компанiї або
суттєво впливають на її дiяльнiсть, а також близькi члени родини таких фiзичних осiб.
В процесi оцiнки операцiй мiж пов’язаними сторонами Компанiя використовує метод
порiвнюваної неконтрольованої цiни (застосовується цiна, яка визначається за цiною на
аналогiчну готову продукцiю (товари, роботи, послуги), що реалiзується непов’язаному з
продавцем покупцевi за звичайних умов дiяльностi).

1.4. ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Компанiї, згiдно з п. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, складена за МСФЗ. Визнанню
пiдлягають всi активи та зобов’язання, що вiдповiдають критерiям визнання вiдповiдно до МСФЗ.
1.5. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Положення облiкової полiтики застосовувалися Компанiєю послiдовно у всiх звiтних перiодах,
представлених в цiй фiнансовiй звiтностi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi окремо або в результатi угод з об’єднання бiзнесу, визнаються
окремо вiд гудвiла, якщо вони вiдповiдають визначенню нематерiальних активiв i їх справедлива
вартiсть може бути достовiрно визначена.
Нематерiальнi активи з певним строком корисного використання, придбанi окремо або в
результатi угод з об’єднання бiзнесу, визнаються за фактичними витратами за винятком
накопичених сум амортизацiї й збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя розраховується лiнiйним
методом протягом строку їх корисного використання. Строк корисного використання й метод
амортизацiї переглядаються наприкiнцi кожного звiтного року. Змiни застосовуються
перспективно.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання, придбанi окремо або в
результатi угод з об’єднання бiзнесу, не амортизуються. Тестування нематерiальних активiв на
знецiнення проводиться Компанiєю щонайменше раз на рiк, а також у всiх випадках, коли iснують
ознаки їх можливого знецiнення. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного
використання визнаються за фактичними витратами за винятком збиткiв вiд знецiнення.
Основнi засоби
Власнi активи
Об’єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами, за
винятком накопиченої амортизацiї й збиткiв вiд знецiнення та нерухомостi, яка вiдображається за
переоцiненою вартiстю. Якщо об’єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, якi
мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об’єкти
основних засобiв.
Майбутнi витрати
Витрати на замiну компонента об’єкта основних засобiв капiталiзуються, в той час як балансова
вартiсть даного компонента списується. Iншi наступнi витрати капiталiзуються в тому випадку,
якщо будуть отриманi вiдповiднi економiчнi вигоди вiд понесення таких витрат.
Всi iншi витрати, включаючи витрати на ремонт i обслуговування, вiдображаються у складi
прибутку або збитку в момент понесення.
Переоцiнка
Нерухомiсть Компанiї пiдлягає переоцiнцi на регулярнiй основi, в залежностi вiд змiн
справедливої вартостi будинкiв та споруд, що пiдлягають переоцiнцi.
Збiльшення вартостi об’єктiв нерухомостi вiдображається у складi iншого додаткового капiталу, за
винятком випадкiв, коли вiдбувається вiдшкодування попереднього зменшення в результатi
переоцiнки вартостi зазначених об’єктiв, вiдображеного у складi витрат. В такому випадку
результат переоцiнки вiдображається у складi доходiв.
Зменшення вартостi об’єктiв нерухомостi вiдображається у складi витрат, за виключенням
випадкiв, коли вiдбувається списання попереднього збiльшення в результатi переоцiнки вартостi
зазначених об’єктiв, вiдображеного у складi iншого додаткового капiталу. В такому випадку
результат переоцiнки вiдображається у складi iншого додаткового капiталу.
Амортизацiя
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування протягом
передбачуваного строку корисного використання й вiдображається у складi витрат. Амортизацiя
нараховується з дати придбання об’єкта, а для об’єктiв основних засобiв, зведених власними
силами – з моменту готовностi об’єкта до експлуатацiї.
По земельних дiлянках амортизацiя не нараховується.
Операцiї в iноземнiй валютi

Операцiї в iноземнiй валютi переводяться у функцiональну валюту Компанiї за валютним курсом,
що дiяв на дату здiйснення операцiї. Грошовi активи й зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi,
перераховуються за валютним курсом, що дiяв на звiтну дату. Негрошовi активи й зобов’язання,
вираженi в iноземнiй валютi, переводяться у функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв
на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi, якi виникають в результатi переводу в iноземну
валюту, вiдображаються у складi прибутку або збитку звiтного перiоду.
Договори страхування
Класифiкацiя договорiв страхування
Договори, за якими Компанiя бере на себе значний страховий ризик вiд iншої сторони (далi –
страхувальника), погоджуючись компенсувати збитки страхувальника або iншого вигодонабувача,
якщо вiдбудеться обумовлена договором подiя в майбутньому (далi – страховий випадок), що
завдасть шкоди страхувальниковi або iншому вигодонабувачу, належать до категорiї договорiв
страхування.
Фiнансовий ризик – це ризик можливої змiни в майбутньому одного або декiлькох певних
факторiв, таких як вiдсоткова ставка, котирування цiнного паперу, цiна товару, валютний курс,
iндекс цiн або ставок, кредитний рейтинг або кредитний iндекс, чи iнша змiнна, за умови, що вона
не є специфiчною для сторони за договором.
Страховим ризиком вважається ризик, вiдмiнний вiд фiнансового ризику. За договорами
страхування може передаватися i певний фiнансовий ризик.
Страховий ризик є суттєвим за умови, що при настаннi подiї, передбаченої договором
страхування, виникає обов’язок Компанiї здiйснити значнi страховi виплати.
Умови, узгодженi договором страхування, є дiйсними до моменту виконання всiх зобов’язань за
ним або до закiнчення строку його дiї. Договори, вiдповiдно до умов яких страховий ризик,
переданий Компанiї вiд страхувальника, не є суттєвим, належать до категорiї фiнансових
iнструментiв.
Визнання й оцiнка договорiв страхування
Страховi премiї включають премiї за договорами страхування, укладеними протягом року, i
облiковуються як нарахованi в поточному звiтному перiодi незалежно вiд того, чи вiдносяться
вони повнiстю або частково до майбутнiх перiодiв. Премiї облiковуються до сплати комiсiйних
винагород, що належать посередникам. Зароблена частина отриманих премiй визнається доходом.
Дохiд вiд премiй нараховується з моменту прийняття ризику протягом перiоду вiдповiдальностi за
вирахуванням резерву незароблених премiй протягом всього строку дiї договору. Страховi премiї
за договорами, переданими у перестрахування, визнаються витратами вiдповiдно до характеру
наданого перестрахування протягом перiоду вiдповiдальностi.
Розiрвання договорiв страхування
Договори страхування можуть бути розiрванi, якщо є об’єктивний доказ того, що страхувальник
не прагне або не може виплачувати страхову премiю. Розiрвання договорiв впливає в основному
на договори страхування, вiдповiдно до яких страхова премiя виплачується частинами протягом
всього термiну дiї договору страхування. Розiрвання договорiв вiдображається у фiнансовiй
звiтностi в розмiрi страхових премiй.
Страховi виплати
Страховi виплати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати у перiодi, в якому вони
нарахованi.
Резерви збиткiв представляють собою сукупну оцiнку граничних збиткiв та включають в себе
резерв заявлених, але не виплачених, збиткiв за всiма видами страхування, а також резерв
понесених, але не заявлених збиткiв .
Використовуванi методи й розрахунковi оцiнки страхових виплат переглядаються на регулярнiй
основi.
Страховi виплати й витрати на врегулювання збиткiв вiдображаються у складi доходiв або витрат
на пiдставi оцiнки зобов’язання перед застрахованою особою чи третiми особами, на яких
поширюються дiї страховика.
Резерв незароблених премiй утворюється для гарантування виконання прийнятих зобов’язань за
договорами, якi не закiнчили своєї дiї в звiтному перiодi, i є частиною базової страхової премiї, яка

вiдноситься до майбутнього перiоду дiї договору, i призначена для виконання зобов’язань щодо
забезпечення виплат i витрат, що можуть виникнути в майбутнiх перiодах.
Резерв ризику, що не минув (Unexpired risk reserve, URR). Цей термiн використовується в двох
значеннях:
резерв, необхiдний для покриття претензiй i витрат, якi приблизно виникнуть протягом
неминулого перiоду покриття;
резерв, необхiдний для покриття перевищення над резерву незароблених премiй.
Резерв коливань збитковостi (Equalization reserve and equalization provision) – резерв, призначений
для компенсацiї виплат страховика, що пов'язанi з вiдшкодуванням збиткiв, у разi, якщо фактична
збитковiсть за видами страхування у звiтному перiодi перевищує очiкуваний середнiй рiвень
збитковостi, узятий за основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування.
Резерв катастроф (Catastrophe reserve) – резерв, що накопичується в перiодi мiж катастрофами, для
забезпечення захисту при настаннi катастрофи.
Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв (Резерв заявлених збиткiв (Reported but not settled,
RBNS)) – резерв збиткiв, фактично понесених страхувальником у звiтному або попереднiх до
нього перiодах, але на звiтну дату не покритих страховиком. Призначений для забезпечення
виконання зобов’язань, якi не виконанi або виконанi неповнiстю й виникли у зв’язку зi страховими
випадками, про факт настання яких на дату балансу заявлено страховику.
Резерв понесених, але не заявлених збиткiв (Резерв незаявлених збиткiв (Incurred but not reported
reserve, IBNR)) – резерв збиткiв, понесених страхувальником у звiтному перiодi, про що на дату
балансу не заявлено страховику в належному (встановленому законом або договором) порядку.
Призначений для забезпечення виконання зобов’язань страховика в наступних пiсля дати балансу
перiодах.
Iншi забезпечення
Вiдповiдно до законодавства України, страховики, якi здiйснюють обов’язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв, зобов’язанi формувати резерв
коливань збитковостi та страховики, якi здiйснюють страхування ядерних ризикiв, зобов’язанi
формувати резерв катастроф.
Оскiльки за принципами МСФЗ данi резерви не визнаються як страховi зобов’язання, тому вони
представленi у звiтностi в складi iнших забезпечень, а рiзницi, що виникають в результатi їх змiн,
вiдображаються у складi iнших операцiйних витрат чи доходiв.
Перестрахування
В ходi ведення звичайної господарської дiяльностi Компанiя укладає договори перестрахування з
метою зниження ймовiрностi виникнення чистого збитку за допомогою часткової передачi ризику
перестраховикам. Договори перестрахування не звiльняють Компанiю вiд її первiсних зобов’язань
прямого страховика перед страхувальниками.
Переданi премiї й отриманi компенсацiйнi виплати вiдображаються у Балансi та Звiтi про
фiнансовий результат до вiдрахування комiсiйної винагороди.
Активи перестрахування включають суми до вiдшкодування вiд компанiй-перестраховикiв за
переданим страховим зобов’язанням. Суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв розраховуються
на основi резервiв збиткiв або врегульованих збиткiв за перестрахованими договорами.
Премiї за договорами, прийнятими у перестрахування, вiдображаються у складi доходiв по
прямому страхуванню вiдповiдно до класифiкацiї первiсних договорiв страхування.
Суми, що вiдшкодовуються за договорами перестрахування, оцiнюються на наявнiсть ознак
знецiнення на кожну звiтну дату. Подiбнi активи знецiнюються в результатi подiй, що вiдбулися
пiсля первiсного визнання активiв, що свiдчить про те, що Компанiя може не одержати всю
належну їй суму, за умови, що зазначена подiя має вплив на розмiр вiдшкодування, яке Компанiя
повинна одержати вiд перестраховика, i його можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
Дохiд вiд регресу
Дохiд вiд регресу включає дохiд, отриманий вiд третьої сторони, такої як вiдповiдач, при
здiйсненнi заходiв досудового та судового врегулювання. Компанiя визначає дохiд одразу пiсля
пiдписання мирової угоди або винесення позитивного судового рiшення, при умовi високої
ймовiрностi отримання суми за такими документами.

Перевiрка адекватностi зобов’язань
Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є її страховi зобов’язання адекватними. При
проведеннi перевiрки використовуються поточнi оптимальнi розрахунковi оцiнки всiх майбутнiх
потокiв коштiв вiдповiдно до умов укладених договорiв, а також вiдповiдних витрат на
врегулювання претензiй i iнвестицiйного доходу вiд розмiщення активiв, використовуваних для
покриття страхових резервiв. У випадку виявлення дефiциту коштiв, Компанiя формує додатковий
резерв (Резерв ризику, що не минув).
Дебiторська та кредиторська заборгованостi за операцiями страхування, авансовi платежi
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдносно страхувальникiв, агентiв i
перестрахувальникiв є фiнансовими iнструментами i включається до складу дебiторської й
кредиторської заборгованостi, а не до складу страхових резервiв або перестрахувальних активiв.
Компанiя регулярно перевiряє дебiторську заборгованiсть на наявнiсть ознак знецiнення. Компанiя
може провести залiк дебiторської й кредиторської заборгованостi, якщо iснує законодавчо
встановлене право здiйснити взаємозалiк.
Авансовi платежi враховуються на дату здiйснення платежу, але вiдображаються у складi
прибутку або збитку на дату надання послуг.
Дебiторська заборгованiсть та передоплати первiсно визнаються за собiвартiстю, а потiм
облiковуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти є статтями, якi легко конвертуються в певну суму наявних коштiв
i пiддаються незначнiй змiнi вартостi. Суми, по вiдношенню до яких iснують якi-небудь
обмеження на їхнє використання, виключаються зi складу грошових i прирiвняних до них коштiв.
Компанiя включає до складу грошових i прирiвняних до них коштiв наявнi кошти й залишки на
банкiвських рахунках.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання визнаються в Балансi Компанiї у той момент, коли
Компанiя стає стороною контрактних зобов’язань стосовно вiдповiдного iнструменту.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за
вирахуванням будь-яких витрат на проведення операцiй. Прибуток або збиток на момент первiсної
оцiнки визнається у Звiтi про фiнансовий результат за поточний перiод або вiдображається
безпосередньо у складi власного капiталу, якщо фiнансовий iнструмент є результатом операцiї з
капiталом.
Взаємозалiк активiв i зобов’язань
Фiнансовi активи й зобов’язання вiдображаються в Балансi в згорнутому виглядi лише в тому
випадку, якщо для цього iснують юридичнi пiдстави й намiр сторiн врегулювати заборгованiсть
шляхом взаємозалiку або реалiзувати актив i виконати зобов’язання одночасно.
Акцiонерний капiтал
Викуп власних акцiй
У випадку викупу Компанiєю власних акцiй, сплачена сума, включаючи витрати, пов’язанi з
даним викупом, вiдображається в фiнансовiй звiтностi як зменшення власного капiталу.
Дивiденди
Можливiсть Компанiї повiдомляти й виплачувати дивiденди регулюється чинним законодавством
України.
Дивiденди за звичайним акцiями вiдбиваються в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi як
використання нерозподiленого прибутку в мiру їх оголошення.
Оподатковування
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рiк i суму вiдстроченого податку.
Податок на прибуток вiдображається в складi доходiв або витрат в повному обсязi, за винятком
сум, що вiдносяться до операцiй, вiдображених у складi iншого сукупного доходу, або до операцiй
з власниками, вiдображених безпосередньо на рахунках власного капiталу, якi входять до складу
iншого сукупного доходу або безпосередньо до складу власного капiталу.
Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розмiру
оподатковуваного прибутку за звiтний перiод з урахуванням ставок податку на прибуток, що дiяли

на звiтну дату, а також суми зобов’язань, що виникли в результатi уточнення сум податку на
прибуток за попереднi звiтнi перiоди.
Вiдстрочений податок вiдображається у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що виникають мiж
балансовою вартiстю активiв i зобов’язань, якi визначаються для цiлей їх вiдображення в
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, i їх податковою базою.
Вiдстрочений податок не визнається у вiдношеннi наступних тимчасових рiзниць:
рiзницi, пов’язанi з вiдображенням у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi гудвiла;
рiзницi, що не зменшують базу оподаткування;
рiзницi, що вiдносяться до активiв чи зобов’язань, факт первiсного визнання яких не впливає нi на
бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток.
Величина вiдстроченого податку визначається виходячи зi ставок податку на прибуток, якi будуть
застосовуватися в майбутньому, у момент вiдновлення тимчасових рiзниць.
Вiдстрочений податок вiдображається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому
буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй для покриття тимчасових рiзниць,
неприйнятих витрат по податках i невикористаних податкових пiльгах.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того,
що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi
активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов’язань.
Процентнi доходи й витрати й комiсiйнi доходи
Процентнi доходи й витрати вiдображаються у складi доходiв або витрат з використанням методу
ефективної процентної ставки.
Процентнi доходи й витрати включають амортизацiю дисконту або премiї, або iншої рiзницi мiж
первiсною вартiстю iнструмента i його вартiстю на дату погашення, визначеної з використанням
ефективної процентної ставки.
Витрати з оренди
Платежi з операцiйної оренди вiдображаються у складi прибутку або збитку пропорцiйно термiну
дiї оренди.
1.6. УПРАВЛIННЯ СТРАХОВИМ РИЗИКОМ
Цiлi й полiтики управлiння ризиками з метою мiнiмiзацiї страхового ризику
В процесi здiйснення основної страхової дiяльностi Компанiя приймає на себе ризик виникнення
збиткiв вiд фiзичних осiб i органiзацiй, якi прямо пiдданi ризику. Данi ризики можуть включати
ризик заподiяння збитку майну, ризик настання цивiльної вiдповiдальностi, ризик настання
нещасного випадку, ризик заподiяння шкоди здоров’ю, ризик заподiяння збитку вантажам або
iншi ризики, пов’язанi з настанням страхового випадку. Приймаючи на себе ризики, Компанiя
пiддається невизначеностi щодо моменту виплати страхового вiдшкодування та розмiру збитку за
умовами договорiв страхування. Основний страховий ризик – це ризик того, що частота й розмiр
збиткiв будуть перевищувати очiкування. Страховi випадки за своїм характером є випадковими, i
їх фактична кiлькiсть i величина протягом одного будь-якого року можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок,
зроблених за допомогою статистичних методiв. Компанiя також пiддана ринковому ризику у
зв’язку зi здiйсненням страхової й iнвестицiйної дiяльностi. Компанiя управляє страховим ризиком
за допомогою використання встановлених статистичних методiв, перестрахування концентрацiї
ризику, встановлення лiмiтiв з андеррайтингу, затвердження процедур схвалення угод, розробки
правил встановлення страхових тарифiв, а також здiйснення монiторингу виникаючих складних
питань.
Стратегiя андеррайтингу
Стратегiя андеррайтингу Компанiї спрямована на диверсифiкованiсть таким чином, щоб портфель
страхових продуктiв Компанiї завжди включав декiлька категорiй непов’язаних мiж собою
ризикiв, щоб кожна вiдповiдна категорiя ризикiв, охоплювала найбiльшу кiлькiсть страхових
полiсiв. Керiвництво Компанiї вважає, що така стратегiя знижує рiвень змiнюваностi результату.
Основним методом диверсифiкованостi страхового ризику є управлiння ризиком на основi
регулювання тарифної полiтики. Страховi тарифи встановлюються на основi аналiзу наступних
факторiв:
очiкуваний коефiцiєнт збиткiв на пiдставi аналiзу аналогiчних продуктiв на ринку;

ставка комiсiї на пiдставi аналiзу прибутковостi продукту й аналогiчних комiсiйних ставок на
ринку;
аналiз середнiх ринкових страхових тарифiв.
Керiвництво на постiйнiй основi здiйснює монiторинг дотримання iнструкцiй з андеррайтингу.
Стратегiя перестрахування
Компанiя перестраховує частину прийнятих на страхування ризикiв для того, щоб контролювати
ризик збиткiв i захищати власний капiтал. Компанiя укладає договори факультативного
пропорцiйного, облiгаторного пропорцiйного та облiгаторного непропорцiйного перестрахування
на базi ексцеденту збитку, щоб знизити ризик чистих збиткiв для Компанiї. Компанiя також
укладає договори перестрахування для основних напрямкiв бiзнесу, якi захищають Компанiю вiд
ризику накопичених збиткiв, що можуть вiдбутися в результатi виплати численних страхових
вiдшкодувань внаслiдок настання того самого страхового випадку або подiї.
Передане перестрахування пiддається кредитному ризику i суми, що вiдшкодовуються за
договорами, переданими у перестрахування, вiдбиваються, за винятком заздалегiдь вiдомої
заборгованостi у випадках неспроможностi/ банкрутства й безнадiйних до стягнення сум.
Компанiя постiйно здiйснює монiторинг фiнансового стану перестрахувальникiв i перiодично
перевiряє операцiї перестрахування.
Керiвництво щорiчно затверджує лiмiти вiдносно перестрахувальних компанiй. Данi лiмiти
визначаються на пiдставi балансу прийнятого й переданого бiзнесу, аналiзу перестрахувального
захисту компанiї-перестрахувальника, а також на пiдставi аналiзу фiнансової стiйкостi
перестрахувальника i його iсторiї врегулювання збиткiв.
Умови й термiни дiї договорiв страхування, якi впливають на величину, строки й невизначенiсть
майбутнiх потокiв коштiв, пов’язаних з договорами страхування, наведенi далi.
Автострахування
Характеристика страхових продуктiв
Бiльша частина портфеля страхових продуктiв Компанiї вiдноситься до автострахування,
включаючи добровiльне страхування (далi – КАСКО) i обов’язкове страхування цивiльної
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (далi – ОСЦВ). Вiдповiдно до умов договорiв
КАСКО, страховик вiдшкодовує юридичнiй або фiзичнiй особi будь-який збиток або збиток,
заподiяний їхнiм транспортним засобам. Умови договорiв ОСЦВ забезпечують власниковi
транспортного засобу страхове покриття ризику його цивiльної вiдповiдальностi, яке може настати
внаслiдок заподiяння збитку майну, шкоди життю або здоров’ю iнших осiб. Таким чином,
автострахування включає страховий захист з короткостроковим i довгостроковим перiодом
виявлення збитку пiсля закiнчення договору страхування. Претензiї, якi пред’являються в
короткий термiн, пов’язанi з вiдшкодуванням страхувальниковi збитку, заподiяного його
транспортному засобу. Претензiї, пов’язанi з тiлесними ушкодженнями, вимагають бiльше часу
для пред’явлення та врегулювання i є бiльш складними для оцiнки.
Управлiння ризиком
В основному перiод часу для заяви збитку з автострахування є незначним, а складнiсть
врегулювання даних збиткiв є вiдносно низкою. В цiлому вимоги про виплату страхового
вiдшкодування в даному видi страхування оцiнюються як помiрний ризик. Компанiя вiдслiдковує
й реагує на змiни витрат на ремонт, компенсацiй за заподiяння шкоди здоров’ю, частоти виплат
страхового вiдшкодування внаслiдок крадiжки або нещасного випадку.
На частоту заяв впливають несприятливi погоднi умови, тому рiвень кiлькостi заяв вищий в зимовi
мiсяцi.
Розрахунки премiй з автострахування здiйснюються на пiдставi статистичних даних за страховими
випадками, пiдготовлених Компанiєю. Компанiя перестраховує ризики по КАСКО для запобiгання
втрат, що обмежує можливий чистий збиток Компанiї до 150 тис. доларiв за кожним страховим
випадком.
Страхування майна
Характеристика страхових продуктiв
Компанiя здiйснює страхування майна, що включає страхування майна фiзичних осiб i
пiдприємств. Згiдно з договорами страхування майна, страховик вiдшкодовує страхувальниковi, за

винятком будь-яких лiмiтiв або ексцедентiв збиткiв, збиток, заподiяний його майну.
Страхування майна належить до категорiї страхування з короткостроковим перiодом виявлення
збитку, тому що страховий випадок, в результатi настання якого виник збиток у виглядi
пошкодження нерухомостi або майна, що перебуває всерединi, має ознаки випадковостi (у
результатi пожежi або пограбування), i причину настання страхового випадку визначити легко.
Заяви про виникнення збитку робляться в найкоротший термiн i виплата страхового
вiдшкодування проводиться без затримок.
Управлiння ризиком
Основними видами ризикiв, пов’язаних з даним страховим продуктом, є ризик андеррайтингу,
ризик конкуренцiї й ризик оцiнки збитковостi (включаючи мiнливу ймовiрнiсть виникнення
стихiйних лих). Компанiя також пiддана ризику завищення розмiрiв збитку й фальсифiкацiї з боку
заявникiв збиткiв.
Ризик андеррайтингу являє собою ризик того, що Компанiя не зможе встановити вiдповiднi
страховi премiї для рiзних видiв майна, яке вона страхує.
У рамках страхування майна фiзичних осiб передбачається, що велика кiлькiсть застрахованого
майна буде мати подiбнi характеристики ризику. Однак майно комерцiйних пiдприємств може не
вiдповiдати даному припущенню. Багато умов зi страхування майна комерцiйних пiдприємств
характеризуються унiкальною комбiнацiєю iснуючого мiсця розташування, виду дiяльностi й
заходiв безпеки. Розрахунок премiї, вiдповiдної до ризику для даних договорiв страхування, буде
суб’єктивним i, отже, ризикованим.
Управлiння ризиками в основному здiйснюється шляхом контролю за премiями та за рахунок
перестрахування. Компанiя чiтко дотримується встановлених критерiїв андеррайтингу для того,
щоб зберiгати ризик збиткiв Компанiї на прийнятному рiвнi. Компанiя перестраховує ризики зi
страхування майна для запобiгання втрат, що обмежує чистий збиток Компанiї до 500 тис. доларiв
за одним об’єктом та в залежностi вiд сукупностi ризикiв за географiчним розташуванням.
Страхування вiд нещасних випадкiв
Характеристика страхових продуктiв
Вiдповiдно до договорiв страхування, виплати проводяться фiзичним особам, у тому числi
спiвробiтникам, у випадку заподiяння шкоди здоров’ю в результатi нещасного випадку.
Управлiння ризиком
Основнi ризики за даним видом страхування пов’язанi з андеррайтингом, конкуренцiєю,
вiдсутнiстю статистики збиткiв, а також можливiстю завищення розмiрiв збитку й фальсифiкацiї з
боку заявникiв збиткiв.
Управлiння ризиком здiйснюється за допомогою контролю за премiями.
Медичне страхування
Характеристика страхових продуктiв
За умовами договорiв страхування, страховик вiдшкодовує витрати на медичне лiкування й
витрати з госпiталiзацiї. Портфель страхових продуктiв переважно складається з корпоративних
полiсiв колективного медичного страхування, але Компанiя також виписує полiси iндивiдуального
медичного страхування.
Управлiння ризиком
Медичне страхування пiддається основним ризикам необхiдностi в медичному лiкуваннi.
Компанiя управляє даними ризиками за допомогою страхування переважно корпоративних
полiсiв, що звичайно приводить до бiльшої диверсифiкованостi ризику, i за допомогою проведення
оцiнки стану здоров’я, тому при встановленнi страхових тарифiв враховується поточний стан
здоров’я та iсторiя хвороби страхувальника.
Концентрацiя страхового ризику
Ключовим аспектом страхового ризику, з яким зустрiчається Компанiя, є ступiнь концентрацiї
страхового ризику у випадку, якщо настання конкретної подiї або серiї подiй може вплинути на
зобов’язання Компанiї. Подiбнi концентрацiї ризикiв можуть виникнути за одним договором
страхування або за декiлькома пов’язаними договорами з подiбними характеристиками ризикiв i
можуть привести до виникнення значних зобов’язань.
Концентрацiї ризикiв можуть виникнути в результатi настання страхових випадкiв з високим

рiвнем збиткiв i низькою частотою настання, таких як стихiйнi лиха, а також у ситуацiях, коли
андерайтинг орiєнтується на певну групу, наприклад, за географiчною ознакою.
Основнi пiдходи Компанiї до управлiння даними ризиками складаються з двох частин.
По-перше, управлiння ризиками здiйснюється через проведення вiдповiдного андеррайтингу.
Андеррайтери мають право страхувати ризики тiльки в тому випадку, якщо очiкуванi доходи
будуть компенсувати прийнятi ризики.
По-друге, управлiння ризиками здiйснюється через перестрахування. Компанiя укладає договори
перестрахувального захисту для рiзних видiв страхування. Компанiя постiйно оцiнює витрати й
переваги, пов’язанi з програмою перестрахування.
Перестрахування ризику
Компанiя передає страховий ризик для того, щоб знизити ризик збиткiв з андеррайтингу за
рiзними договорами перестрахування, якi покривають ризики як окремих договорiв, так i
портфеля договорiв. Данi договори перестрахування розподiляють ризик мiж перестраховиком i
перестрахувальником i мiнiмiзують розмiр збиткiв. Величина кожного утримуваного Компанiєю
ризику залежить вiд оцiнки Компанiєю конкретного ризику.
Вiдповiдно до умов договорiв перестрахування, перестрахувальник зобов’язується вiдшкодувати
передану страхову суму за умови, що здiйснена виплата страхового вiдшкодування. Водночас
Компанiя продовжує нести вiдповiдальнiсть перед страхувальником у вiдношеннi переданих у
перестрахування ризикiв у тому випадку, якщо перестрахувальник не виконує прийнятi на себе
зобов’язання.
При виборi перестрахувальникiв Компанiя враховує їхню платоспроможнiсть.
Кредитна якiсть активiв з перестрахування
Перестрахувальнi активи Компанiї в основному сплачуються до компанiй, що мають кредитний
рейтинг A.M. Best або S&P, але не нижче B-.
Припущення й аналiз чутливостi щодо короткострокових договорiв страхування
Припущення, що використовуються для оцiнки страхових активiв i зобов’язань, призначенi для
формування резервiв, достатнiх для покриття будь-яких зобов’язань, пов’язаних з договорами
страхування, наскiльки представляється можливим оцiнити цю величину в майбутньому.
Однак, беручи до уваги невизначеностi, властивi процесу розрахункiв резервiв збиткiв, iснує
ймовiрнiсть того, що кiнцевий результат буде вiдрiзнятися вiд первiсної оцiнки зобов’язань.
Резерв збиткiв не дисконтується з урахуванням тимчасової вартостi грошей.
Компанiя перевiряє припущення на предмет вiдповiдностi загальнодоступної ринкової iнформацiї
й iншої опублiкованої iнформацiї.
Оцiнка резерву збиткiв, що вiдбулися, але не заявленi, пов’язана з бiльшим ступенем
невизначеностi, нiж оцiнка вже заявлених збиткiв, за якими доступно бiльше iнформацiї. У зв’язку
з тим, що перiод виявлення збиткiв портфеля страхових продуктiв Компанiї носить
короткостроковий характер, врегулювання значної кiлькостi збиткiв вiдбувається протягом року
пiсля настання страхового випадку, що став причиною виникнення збитку.
Розрахунок резерву понесених, але не заявлених, збиткiв здiйснюється тiльки з обов’язкового
страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.
Розрахунок резерву понесених, але не заявлених, збиткiв здiйснюється iз застосуванням
математично-статистичних методiв для аналiзу розвитку збиткiв у страхуваннi i розраховується
Компанiєю методом фiксованого вiдсотка.
Зокрема, резерв понесених, але не заявлених, збиткiв визначається у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд
заробленої страхової премiї за попереднi чотири квартали, якi передують звiтнiй датi. Зароблена
страхова премiя визначається додаванням суми надходжень страхових премiй протягом звiтного
перiоду (за вирахуванням частки перестраховика) та суми незаробленої премiї на початок звiтного
перiоду (за вирахуванням частки перестраховика) i зменшенням отриманого результату на суму
незаробленої премiї на кiнець звiтного перiоду (за вирахуванням частки перестраховика).
Припущення
Припущеннями, що виявляють найбiльший вплив на оцiнку страхових резервiв, є коефiцiєнти
очiкуваних збиткiв, розрахованi за даними останнiх рокiв виникнення збиткiв. Коефiцiєнт
очiкуваних збиткiв – це вiдношення суми очiкуваних збиткiв до зароблених страхових премiй.

Аналiз чутливостi
Керiвництво Компанiї вважає, що у зв’язку з короткостроковим характером перiоду виявлення
збиткiв, властивим дiяльностi Компанiї, показники портфеля страхових продуктiв Компанiї
чутливi, в основному, до змiн коефiцiєнтiв очiкуваних збиткiв. Компанiя регулярно вносить змiни
у свої страховi тарифи, ґрунтуючись на останнiх значеннях зазначених змiнних величин таким
чином, щоб враховувати новi тенденцiї.
II. ОЦIНКА СТАТЕЙ ЗВIТНОСТI
2.1. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Одиницею облiку є окремий об’єкт нематерiальних активiв.
Амортизацiя окремого об’єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу, виходячи зi строку корисного використання об’єкта.
Строк корисного використання об’єкта визначається, виходячи з юридичних прав Компанiї на
актив, та вiдображається в протоколах постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї.
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є безстроковими. Вони не амортизуються, але
аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть пiдстав для оцiнки таких активiв як
безстрокових.
Групи нематерiальних активiв Залишок на
початок року Надiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано
амортизацiї
за рiк Залишок на
кiнець року
Первiсна (переоцiнена) вартiсть Накопичена амортизацiя Первiсна (переоцiнена) вартiсть
Накопичена амортизацiя Первiсна (переоцiнена) вартiсть Накопичена амортизацiя
123456789
Права користування майном
Права на комерцiйнi позначення 7,0 4,3 2,4 2,4 0,5 4,6 2,4
Авторське право та сумiжнi з ним права 19 057,6 4 216,5 96,3 510,4 510,4 2 288,3 18 643,5 5 994,4
Iншi нематерiальнi активи 472,5 338,7 45,1 472,5 383,8
Разом 19 537,1 4 559,5 96,3 512,8 512,8 2 333,9 19 120,6 6 380,6
2.2. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Строки корисної експлуатацiї. Виходячи зi встановленого строку корисної експлуатацiї та
лiквiдацiйної вартостi, в Компанiї встановленi наступнi норми рiчної амортизацiї для основних
засобiв:
№ з/п Найменування груп основних засобiв Термiн використання в роках Лiквiдацiйна вартiсть,
грн.
1234
1 Будiвлi, споруди та їх структурнi компоненти 65
2 Легковi автомобiлi 10 20 000,00
3 Обчислювальна технiка:
3.1 сервер, комутатор, мережеве обладнання 10
3.2 системний блок 7
3.3 монiтор, ноутбук, принтер 5
4 Офiсне обладнання:
4.1 сейфи металевi 30
4.2 офiсна АТС 10
4.3 ДБЖ, кондицiонери, охоронно-пожежна сигналiзацiя 10
4.4 мобiльнi телефони, цифровi фотокамери, кавоварки 4
4.5 РРО, копiювальний апарат, факс, телефон, знищувач паперiв, проектор, 5
4.6 теле-вiдео-радiообладнання 5
4.7 лiчильник банкнот, бiндер 4
5 Електроприлади побутовi:
5.1 пилосос, вентилятор, обiгрiвач, кулер i iн. 5
5.2 холодильник 7

6 Iнше обладнання:
6.1 вивiска, лайтбокс, картини в рамах, скульптури 10
6.2 виставковий стенд, фотопанно, iнформацiйна вивiска 5
7 Меблi офiснi:
7.1 столи, шафи, тумби, стелажi 10
7.2 крiсла, м'якi меблi 7
8 Тимчасовi споруди 10
9 Бiблiотечнi фонди та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи В першому мiсяцi використання
50% вартостi, решта 50% - при списаннi з балансу
Керiвництво оцiнює справедливу вартiсть нерухомостi Компанiї на регулярнiй основi.
Основнi засоби
Групи
основних засобiв Код рядка Залишок на
початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка
(дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Iншi змiни
за рiк Залишок на кiнець року У тому
числi
Первiсна
(переоцiнена) вартiсть Знос Первiсної
(переоцiненої) вартостi Зносу Первiсна
(переоцiнена) вартiсть Знос Первiсної
(переоцiненої) вартостi знос Первiсна
(переоцiнена) вартiсть Знос Переданi в оперативну оренду
Первiсна (переоцiнена) вартiсть Знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Земельнi дiлянки 100 510,2 0,0 -193,4 316,8
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 120 175342,3 12090,1 1391,0 16925,4 -78,7
2712,7 -3172,0 190486,7 14724,1
Машини та обладнання 130 13364,8 7393,9 1332,3 751,8 594,0 1688,3 1,1 0,9 13946,4 8489,1
Транспортнi засоби 140 10980,2 4398,1 78,8 974,8 545,4 992,1 10084,2 4844,8
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150 1758,9 918,8 38,7 246,4 168,5 163,3 -1,1 -0,9 1550,1
912,7
Iншi основнi засоби 180 605,3 219,1 5,7 56,7 35,9 71,5 554,3 254,7
Бiблiотечнi фонди 190 9,4 4,7 0,3 0,1 9,7 4,8
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 200 2627,0 1621,6 55,4 302,0 229,4 64,5 2380,4 1456,7
Тимчасовi (нетитульнi) споруди 210 290,7 274,6 13,3 13,3 15,2 277,4 276,5 25,6 25,6
Iншi необоротнi матерiальнi активи 250 228,0 90,6 74,1 33,9 27,8 153,9 84,5
Разом 260 205716,8 27011,5 2902,2 16732,0 -78,7 2419,1 1620,4 5735,5 -3172,0 219759,9 31047,9 25,6
25,6
Станом на 31 грудня 2015 р. та 31 грудня 2014 р. справедлива вартiсть була визначена на пiдставi
результатiв незалежної оцiнки. Для оцiнки будинкiв був використаний ринковий метод, який
ґрунтується на порiвняльному аналiзi результатiв продажiв аналогiчної нерухомостi.
При цьому офiснi примiщення в м. Луганськ та земельна дiлянка та офiс в м. Донецьк у зв’язку з
важким полiтичним станом в зазначених регiонах не переоцiнювались. Компанiєю, згiдно з §8 IAS
36, нарахований резерв знецiнення активiв, над якими втрачений контроль, в розмiрi їх балансової
вартостi.
Зокрема, в рядку 1011 Балансу в 2015 р. облiковуються необоротнi активи, зменшенi на суму
резерву знецiнення на такi об’єкти:
офiс (м. Донецьк, вул. Щорса, 23), вартiстю 690 тис. грн.;
офiс (м. Луганськ, вул. Херсонська, 7є/3), вартiстю 2 482 тис. грн.
Таким чином, якщо переоцiнка вартостi будинкiв не була б здiйснена, їх балансова вартiсть
становила б:
станом на 31 грудня 2014 р. 176 927 тис. грн.;

станом на 31 грудня 2015 р. 171 675 тис. грн.
2.3. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, якi обертаються на активному
ринку, ґрунтується на котируваннях активних ринкiв або котируваннях дилерiв. Для всiх iнших
фiнансових iнструментiв Компанiя визначає справедливу вартiсть з використанням методiв
оцiнки.
Методи оцiнки спрямованi на визначення справедливої вартостi, що вiдображає вартiсть
фiнансового iнструмента станом на звiтну дату, яка була б визначена незалежними учасниками
ринку.
До Iнвестицiй пов’язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi, змiни яких
вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод, належать акцiї ПрАТ «АСК «IНГО
Україна Життя» та частка статутного капiталу ТОВ «Медичний центр «Наша Родина».
Назва Станом на 31.12.2014 р. Станом на 31.12.2015 р.
% капiталу Вартiсть % капiталу Вартiсть
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ПрАТ «АСК «IНГО Україна Життя» 50 14 427,7 74,9952 30060,2
ТОВ «Медичний центр «Наша Родина» 100 120 017,9 100 108935,9
Всього: 134 445,6 138996,1
Фiнансовi iнструменти, оцiнюванi за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi
прибутку або збитку за перiод, представленi цiнними паперами.
Корпоративнi акцiї являють собою акцiї українських компанiй, що обертаються на бiржi.
2014 рiк 2015 рiк
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Корпоративнi акцiї 7 836,0 7 793,8
Iншi iнвестицiї 56,5 56,5
Резерв знецiнення акцiй -6 000,0
Всього фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою вартiстю 7 892,5 1 850,3
Цiннi папери, вiднесенi до категорiї фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi витрат за звiтний перiод.
Цiннi папери Компанiї, оцiненi за справедливою вартiстю, не є простроченими або обтяженими
заставою.
2.4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВIДСТРОЧЕНОГО ПОДАТКУ
Тимчасовi рiзницi, що виникають мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань, вiдображеною в
фiнансовiй звiтностi, i сумами, що використанi для цiлей розрахункiв оподатковуваної бази,
приводять до виникнення вимог з вiдстроченого податку станом на 31 грудня 2015 р.
Чистi вiдстроченi податковi зобов’язання
Показник Вiдстроченi податковi зобов’язання
13
Залишок станом на 31.12.2014 р. 13 663,6
Податковий вплив переоцiнки нерухомостi 1 272,2
Збiльшення (зменшення) вiдстроченого податкового зобов’язання (активу) за звiтний перiод
Залишок станом на 31.12.2015 р. 14 935,8
В 2015 р. нарахованi ВПЗ згiдно з передбаченою Податковим кодексом України вiд 02.12.2010 р.
№ 2755-VI ставки оподаткування податком на прибуток в розмiрi 18%.
2.5. ЗАЛИШКИ КОШТIВ У ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВАХ
Залишки коштiв у централiзованих страхових резервах Компанiї станом на 31.12.2014 р.
становлять 36 492,3 тис. грн. та складаються з:
«Розрахунки з ЦСРФ (фонд захисту потерпiлих)» 7 997,6 тис. грн.;
«Розрахунки з ЦСРФ (фонд страхових гарантiй)» 12 818,0 тис. грн.;
«Розрахунки з ЦСРФ (цiльовi додатковi внески)» 15 676,7 тис. грн.
Залишки коштiв у централiзованих страхових резервах Компанiї станом на 31.12.2015 р.
становлять 56 574,8 тис. грн. та складаються з:
«Розрахунки з ЦСРФ (фонд захисту потерпiлих)» 9 347,3 тис. грн.;

«Розрахунки з ЦСРФ (фонд страхових гарантiй)» 13 687,6 тис. грн.;
«Розрахунки з ЦСРФ (цiльовi додатковi внески)» 33 539,9 тис. грн.
2.6. ЗАПАСИ
Станом на 31.12.2014 р. вартiсть запасiв Компанiї становить 22 475,3 тис. грн., в т.ч. товари,
вартiстю 21 910,3 тис. грн., виробничi запаси – 565,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. вартiсть запасiв Компанiї становить 17 506,7 тис. грн., в т.ч. товари,
вартiстю 16 622,8 тис. грн., виробничi запаси – 883,9 тис. грн.
Майже 100% запасiв становить вартiсть квартир, призначених для продажу.
Зазначенi квартири придбавались з метою використання в складi необоротних активiв, але в 2012
р. прийняте рiшення щодо їх продажу, у зв’язку з чим вони переведенi до складу товарiв.
2.7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю включає:
дебiторську заборгованiсть за договорами страхування (перестрахування);
дебiторську заборгованiсть перестраховикiв за страховими виплатами;
дебiторську заборгованiсть щодо комiсiйної винагороди перестраховикiв;
дебiторську заборгованiсть третiх осiб за заподiянi збитки (регрес).
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визнається на дату початку дiї
договорiв страхування (перестрахування) та є заборгованiстю страхувальникiв
(перестрахувальникiв) зi сплати страхових премiй вiдповiдно до договору на звiтну дату.
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визначається за кожним
договором страхування (перестрахування).
Дебiторська заборгованiсть перестраховикiв за виплатами страхового вiдшкодування визнається в
момент визнання кредиторської заборгованостi Компанiї за виплатами страхового вiдшкодування
та оцiнюється вiдповiдно до умов договору перестрахування.
Дебiторська заборгованiсть щодо комiсiйної винагороди, яка пiдлягає сплатi перестраховиками,
визнається на дату початку дiї договорiв перестрахування та визначається на пiдставi договорiв
перестрахування ризикiв Компанiї.
Дебiторська заборгованiсть третiх осiб за заподiянi збитки (регрес) визнається на дату
врегулювання регресних вимог.
Вiдображення врегульованих регресних вимог в бухгалтерському облiку здiйснюється за кожною
страховою виплатою.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається в бухгалтерському облiку у розрiзi таких складових:
номiнальної вартостi та резервiв сумнiвних боргiв.
Iнша дебiторська заборгованiсть включає:
дебiторську заборгованiсть працiвникiв та iнших осiб;
дебiторську заборгованiсть постачальникiв товарiв, робiт, послуг, якщо формою розрахунку є
попередня оплата;
iншу дебiторську заборгованiсть.
Пiсля первiсного визнання за номiнальною вартiстю дебiторська заборгованiсть на дату балансу
вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю (номiнальна вартiсть мiнус резерв сумнiвних
боргiв).
Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi Компанiя обчислює величину резерву сумнiвних
боргiв на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за термiнами її непогашення.
Станом на 31.12.2014 р. загальна сума дебiторської заборгованостi Компанiї становить 134 104,4
тис. грн. та класифiкована наступним чином:
чиста вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 88 621,9 тис. грн.;
дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 612,5 тис. грн.;
дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 002,6 тис. грн.;
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 1 601,1 тис. грн.;
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 42 266,3 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. загальна сума дебiторської заборгованостi Компанiї становить 173 699,8
тис. грн. та класифiкована наступним чином:
чиста вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 107 409,2 тис. грн.;

дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1 742,0 тис. грн.;
дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 325,0 тис. грн.;
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 4 463,7 тис. грн.;
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 59 759,9 тис. грн.
2.8. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошi на рахунках у банках, грошовi
кошти в дорозi та iншi короткостроковi лiквiднi iнвестицiї зi строком розмiщення не бiльше трьох
мiсяцiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за їх номiнальною вартiстю. Грошовi кошти в
iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком в гривнi за курсом Нацiонального банку на день
складання фiнансової звiтностi.
Курсовi рiзницi, якi виникають внаслiдок рiзницi оцiнки активiв та зобов’язань, вартiсть яких
виражена в iноземнiй валютi, на дату первiсного визнання i дату складання фiнансового звiту
вiдображаються як дохiд або витрати перiоду, в якому вони виникають.
Грошовi кошти
(тис. грн.)
Найменування показника На кiнець 2015 р. На кiнець 2014 р.
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Каса 75,0 188,8
Поточний рахунок у банку 31 631,0 35 237,4
Еквiваленти грошових коштiв 213 664,7 288 171,1
Разом 451 593,9 323 597,3
Грошовi кошти та їх еквiваленти (сума рядкiв 230 та 240 Балансу) представленi депозитними
вкладами, якi розмiщенi в банкiвських установах з надiйним фiнансовим рейтингом за даними
агентств: ТОВ «РА «Эксперт-рейтинг»,
ТОВ «Кредит-Рейтинг», «Moodys» та «Fitch».
За винятком грошових коштiв в розмiрi 28,2 тис. грн., розмiщених на поточних рахунках в банкiв:
ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Дельта банк» та ПАТ «Кредит Європа Банк», якi мають негативний
фiнансовий рейтинг.
Стаття 31 Закону України «Про страхування» вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР вимагає розмiщувати
страховi резерви з урахуванням їхньої безпеки, прибутковостi, лiквiдностi i диверсифiкацiї. Тому,
згiдно з Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування,
iншими, нiж страхування життя», затвердженими Розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 17.12.2004 р. № 3104, зазначенi активи не врахованi
при розрахунку покриття страхових резервiв.
2.9. ЧАСТКА ПЕРЕСТРАХОВИКIВ У СТРАХОВИХ РЕЗЕРВАХ
Оцiнка частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй здiйснюється у порядку, за яким
визначається оцiнка резервiв незароблених премiй. Частка перестраховикiв в резервах
незароблених премiй визнається на дату набрання чинностi договору перестрахування.
Оцiнка частки перестраховикiв у резервах збиткiв здiйснюється вiдповiдно до умов договору
перестрахування. Частка перестраховикiв у резервах збиткiв визнається на дату подання заяви
(повiдомлення) про страховий випадок.
Методика формування i облiку технiчних резервiв вiдповiдає Закону України «Про страхування»
вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР, Закону України «Про обов’язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв» вiд 01.07.2004 р. № 1961-IV,
Розпорядженню Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг «Про затвердження
Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування життя» вiд 17.12.2004 р. № 3104.
Частка перестраховика у страхових резервах Компанiї становила:
станом на 31.12.2014 р. 277 274,6 тис. грн.;
станом на 31.12.2015 р. 212 005,2 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 р. частка перестраховика складається з:

частки перестраховикiв-резидентiв в розмiрi 27 552,0 тис. грн.;
частки перестраховикiв-резидентiв в розмiрi 184 453,2 тис. грн.
?
Основнi перестраховики-резиденти
(тис. грн.)
№ з/п Iд. код за ЄДРПОУ перестраховика-резидента Найменування перестраховика-резидента
Сума Доля вiд загальної суми
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1 ООО34186 Оранта НАСК 3 217,90 1,5%
2 31 681 672 Перша СК ПрАТ 7 126,10 3,4%
3 30 115 243 ТАС Страхова група АТ 8 915,50 4,2%
4 22 945 712 Українська Транспортна Страхова Компанiя АТ 3 362,30 1,6%
5 - Iншi 4 930,20 2,3%
Всього за перестраховиками-резидентами: 27 552,00 13,0%
Основнi перестраховики-нерезиденти у страхових резервах
(тис. грн.)
№ з/п Код країни Найменування перестраховика-нерезидента Сума Рейтинг фiнансової надiйностi
(стiйкостi) перестраховика-нерезидента За даними агентства Доля вiд загальної суми
1 276 - НIМЕЧЧИНА Hannover Rueck SE 35 358,60 AA- S&P 16,7%
2 643 - РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ INGOSSTRAKH Insurance Company Ltd 39 609,30 BB+ S&P
18,7%
3 826 - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНIЯ Lloyd’s of London 11 971,80 A Best’s
5,6%
4 616 - ПОЛЬЩА Polskie Towarzystwo Reasekuracji S A 11 862,00 A- Best’s 5,6%
5 643 - РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ СКОР – Московское представительство перестраховочной
группы SCOR 9644,3 AА- S&P 4,5%
6 Iншi - 66 362,90 39,5%
Всього за перестраховиками-нерезидентами: 184 453,20 87%
Рейтинг фiнансової надiйностi (стiйкостi) перестраховикiв вiдповiдає пункту 8.2 Правил
формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг вiд 17.12.2004 р. № 3104, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї.
2.10. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Структура капiталу Компанiї включає: акцiонерний капiтал, емiсiйний дохiд, резерв з переоцiнки
нерухомостi, iншi резерви й накопиченi збитки вiдповiдно до консолiдованого звiту про змiни в
складi власного капiталу.
Власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2014 р. в розмiрi 439 313,0 тис. грн. облiковується на
бухгалтерських рахунках:
40 «Зареєстрований (Статутний) капiтал» 305 543,0 тис. грн.;
41 «Капiтал у дооцiнках» 61 834,8 тис. грн.;
43 «Резервний капiтал» 6 156,5 тис. грн.;
44 «Нерозподiлений прибуток» 55 122,2 тис. грн.;
4915 «Iншi резерви» 10 656,5 тис. грн.
Власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2015 р. в розмiрi 536 598,1 тис. грн. облiковується на
бухгалтерських рахунках:
40 «Зареєстрований (Статутний) капiтал» 305 543,0 тис. грн.;
41 «Капiтал у дооцiнках» 81 320,2 тис. грн.;
43 «Резервний капiтал» 6 156,5 тис. грн.;
44 «Нерозподiлений прибуток» 129 667,4 тис. грн.;
4915 «Iншi резерви» 13 911,0 тис. грн.
Вiдображення операцiй за рахунками 40 «Статутний капiтал», 43 «Резервний капiтал», 44
«Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)», 45 «Вилучений капiтал», 46 «Неоплачений капiтал»
здiйснюється тiльки на балансi Головного офiсу.

Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв та вiдповiдно до Статуту Компанiї.
Зареєстрований, випущений акцiонерний капiтал, що перебуває в обiгу, Компанiї станом на
31.12.2015 р. складає 305 543 000 (Триста п’ять мiльйонiв п’ятсот сорок три тисячi) гривень, який
роздiлений на 305 543 (Триста п’ять тисяч п’ятсот сорок три) штук простих iменних акцiй,
номiнальною вартiстю 1 000 (Одна тисяча) гривень кожна.
Кiлькiсть звичайних акцiй, що перебувають в обiгу (штук) Акцiонерний капiтал
(тис. грн.)
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Залишок за станом на 1 сiчня 2014 р. 241 543 241 543
Акцiї випущенi 64 000 64 000
Залишок за станом на 31 грудня 2014 р. 305 543 305 543
Залишок за станом на 31 грудня 2015 р. 305 543 305 543
Статутний капiтал Компанiї сформовано внесками акцiонерiв. Розмiр статутного капiталу
зафiксовано в Статутi Компанiї.
Збiльшення статутного капiталу в звiтному перiодi не здiйснювалось.
Станом на 01.01.2015 р. акцiї за номiнальною вартiстю були розподiленi мiж акцiонерами
наступним чином:
Закрите акцiонерне товариство «IнВест-Полiс» в кiлькостi 305 541 штук простих iменних акцiй на
суму 305 541 тис. грн.;
Гордiєнко Iгор Миколайович в кiлькостi 1 простої iменної акцiї на суму 1 тис. грн.;
Колiсецька Людмила Олександрiвна в кiлькостi 1 простої iменної акцiї на суму 1 тис. грн.
Вiдповiдно до умов Договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, Закритим акцiонерним
товариством «IнВест-Полiс», реєстрацiйний номер – 5087746661899, мiсцезнаходження: РФ, м.
Москва, вул. Лєсная, 41, продано 305 541 (Триста п’ять тисяч п’ятсот сорок одну) штуку простих
iменних акцiй за ринковою цiною - емiтента ПрАТ «АСК «IНГО Україна». Частка ЗАТ «IнВестПолiс» в Статутному капiталi Емiтента вiдсутня.
Станом на 31.12.2015 р. власниками акцiй Компанiї є 11 юридичних осiб, зареєстрованих за
законодавством Республiки Кiпр, та 2 фiзичнi особи – громадяни України. Акцiї розподiленi таким
чином, що жодний власник не має суттєвого впливу на дiяльнiсть Компанiї.
?
Акцiонери Компанiї станом на 31.12.2015 р.
Назва Участь в бiзнесi. Так/Нi % Володiння
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ARGENTONA INVESTMENTS LIMITED / «АРГЕНТОНА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД» (Республiка
Кiпр) НЕ 343380 Нi 8,8367%
AUTUMNFIELD VENTURES LIMITED / «ОТЕМФIЛД ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТIД» (Республiка Кiпр) НЕ
343381 Нi 8,8367%
BARDARIC HOLDINGS LIMITED / «БАРДАРIК ХОЛДIНГС ЛIМIТIД» (Республiка Кiпр) НЕ
343515 Нi 8,8367%
BASSEDORA VENTURES LIMITED / «БАССЕДОРА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТIД» (Республiка Кiпр) НЕ
343383 Нi 8,8367%
BERMEO INVESTMENTS LIMITED / БЕРМЕО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД» (Республiка Кiпр) НЕ
343394 Нi 8,8367%
OAKGLADE CONSULTANTS LIMITED / «ОУКГЛЕЙД КОНСАЛТЕНТС ЛIМIТIД» (Республiка
Кiпр) НЕ 343452 Нi 8,8367%
PINELOCK TRADING LIMITED / «ПАЙНЛОК ТРЕЙДIНГ ЛIМIТIД» (Республiка Кiпр) НЕ
343446 Нi 8,5291%
SEQUENCIA TRADING LIMITED / «СЕКУЕНСIЯ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТIД» (Республiка Кiпр) НЕ
343519 Нi 9,4913%
SPIRITWOOD CONSULTANTS LIMITED / «CПIРIТВУД КОНСАЛТЕНТС ЛIМIТIД» (Республiка
Кiпр) НЕ 343456 Нi 9,4913%
TRIPHASIA INVESTMENTS LIMITED / «ТРIФАСIЯ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТIД» (Республiка

Кiпр) НЕ 343520 Нi 9,4913%
VEZEBEL CONSULTANTS LIMITED / ВЕЗЕБЕЛ КОНСАЛТЕНТС ЛIМIТIД» (Республiка Кiпр)
НЕ 343450 Нi 9,9760%
Колiсецька Л.О. - 0,0003%
Гордiєнко I.М. - 0,0003%
Власники звичайних акцiй мають право на одержання дивiдендiв у мiру їх оголошення, а також
мають право одного голосу на акцiю на рiчних i позачергових загальних зборах акцiонерiв
Компанiї.
Згiдно з Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв № 46 вiд 12.09.2014 р., прийняте рiшення про
розподiл прибутку за I пiврiччя 2014 р. на виплату дивiдендiв в розмiрi 5 835,8 тис. грн., у
розрахунку 19,01 грн. на 1 просту акцiю. Сума, направлена на поповнення Резервного капiталу,
становить 1 944,4 тис. грн.
Нарахованi за 2014 р. дивiденди виплаченi акцiонерам в сiчнi 2015 р. у повному обсязi.
Резервний капiтал (фонд) Компанiї створюється у розмiрi не менше 25% статутного капiталу
Компанiї i призначається для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та
запланованих витрат.
Основною метою Компанiї вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог законодавства
України щодо рiвня достатностi капiталу й вимог регулювальних органiв в областi страхування,
дотримання законодавчо встановлених вимог наглядових органiв, а також забезпечення
фiнансової стабiльностi Компанiї, її здатностi продовжити здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.
Регулярний монiторинг рiвня достатностi капiталу дозволяє Компанiї прогнозувати дотримання
вимог вiдносно рiвня достатностi капiталу й завчасно виявляти необхiднiсть додаткових
капiталовкладень.
Станом на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2015 р. дiяльнiсть Компанiї вiдповiдала вимогам,
вiдносно запасу платоспроможностi, розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв, якi
встановленi Мiнiстерством фiнансiв України та iншими органами, що регулюють дiяльнiсть в
областi страхування.
2.11. СТРАХОВI ТА IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Бухгалтерський облiк резервiв збиткiв заявлених здiйснюється на наступних субрахунках:
[491201] Розрахунки по страхуванню майна
[491202] Розрахунки по страхуванню вантажiв
[491203] Розрахунки по страхуванню ЦВ добровiльне
[491204] Розрахунки по страхуванню НВ КАСКО
[491205] Розрахунки по страхуванню авто КАСКО
[491206] Розрахунки по мед.страхуванню Iнгосстрах
[491207] Розрахунки по МДП страхуванню TIR-корнетов
[491208] Розрахунки по страхуванню CMR
[491209] Розрахунки за страхуванню мед./ Кьольн
[491210] Розрахунки по страхуванню вiд НВ мед.
[491211] Розрахунки по страхуванню ЦВ аеропортiв
[491212] Розрахунки по страхуванню КАСКО суден
[491213] Розрахунки по страхуванню ЦВ «синя картка»
[491214] Розрахунки по страхуванню вiдповiд. судовласника
[491215] Розрахунки по страхуванню ЦВ обов’язкове
[491216] Розрахунки по страхуванню НВ обов’язкове
[491217] Розрахунки по ЦВ операт. ядерної установки
[491218] Розрахунки по страхуванню фiнанс. ризикiв
[491219] Розрахунки по НВ «зелена картка»
[491220] Розрахунки по страхуванню вiдповiд. експедиторiв
[491221] Розрахунки по страхуванню укр. ЦВ «зелена картка»
[491222] Розрахунки по страхуванню Медичне НВ
[491223] Розрахунки по страхуванню транспортних ризикiв

[491224] Розрахунки по страхуванню матерiальної вiдповiдальностi
[491225] Розрахунки по страхуванню порейсовому CMR
[491226] Розрахунки по страхуванню членiв ДПД
[491227] Розрахунки за мед. витратами та НВ авiац. екiпажiв
[491228] Розрахунки по страхуванню вiдповiдальностi Авiакомпанiй
[491229] Розрахунки по страхуванню авiаКАСКО
[491230] Розрахунки по страхуванню екологiчних ризикiв
[491231] Розрахунки по страхуванню членiв екiпажiв морських суден
[491232] Розрахунки по страхуванню ЦВ на територiї Росiї
[491233] Розрахунки по страх професiйної вiдповiдальностi перед третiми особами
[491234] Розрахунки по добровiльному страхуванню майна
[491235] Розрахунки по страхуванню ЦВ по майновим ризикам
[491236] Розрахунки по добров. страхуванню С/Г продукцiї
[491237] Розрахунки по обов’язк. страхуванню власникiв собак перед третiми особами
[491238] Розрахунки по обов’язк. вiдповiд. за утилiзацiю небезпечних вiдходiв
[491239] Розрахунки по страхуванню ЦВ на об’єктах пiдвищеної небезпеки
[491240] Розрахунки по страхуванню кредитних ризикiв
[491241] Розрахунки по страхуванню договiрної вiдповiдальностi
[491242] Розрахунки по страхуванню авiа страхування добров
[491243] Розрахунки по страхуванню предмета iпотеки
Крiм того, облiковуються резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi:
[491415] Розрахунки по страхуванню ЦВ обов’язкове
[491421] Розрахунки по страхуванню укр. ЦВ «зелена картка»
Резерв незароблених премiй розраховується окремо за кожним видом страхування вiдповiдно до
рахункiв резерву збиткiв.
Дiючим законодавством України передбачено формування iнших видiв резервiв для забезпечення
майбутнiх витрат – резерв коливань збитковостi, а за видами страхування ядерних ризикiв – резерв
катастроф. Тому Компанiя формує та визнає їх як iншi забезпечення, змiни яких вiдображаються у
складi iнших операцiйних доходiв/витрат.
Розмiщення страхових резервiв 2015 р. 2014 р.
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Величина сформованих страхових резервiв на кiнець звiтного перiоду, iз них 581 151,1 557 738,0
технiчних резервiв 581 151,1 557 738,0
у тому числi резерви незароблених премiй 324 643,6 220 496,7
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 161 289,9 255 641,3
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 57 609,4 60 659,9
резерв коливань збитковостi 13 911,0 4 656,5
резерви катастроф 23 697,2 16 283,6
Категорiї активiв, визначенi статтею 31 Закону України «Про страхування» для представлення
страхових резервiв Всього на 31.12.2015 р. У тому числi тi, якими представлено з урахуванням
вимог нормативно-правових актiв Всього на 31.12.2014 р. У тому числi тi, якими представлено з
урахуванням вимог нормативно-правових актiв
Технiчнi резерви Резерви з обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду
Технiчнi резерви Резерви з обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду
1234567
ВСЬОГО 901 133,1 716 819,7 30 524,5 790 638,7 653 275,1 20 276,2
1) грошовi кошти на поточних рахунках 38 051,3 28 023,1 10 000,0 35 237,4 29 399,5 4 169,0
у тому числi 1.1) в iноземнiй валютi 23 810,2 23 810,2 0,0 20 433,3 20 433,3 0,0
2) банкiвськi вклади (депозити) 443 068,20 426 814,00 16 254,2 298 197,8 282 571,0 13 000,0
у тому числi 2.1) в iноземнiй валютi 286 208,00 286 208,00 0,0 247 329,8 237 329,8 10 000,0
4) нерухоме майно 0,0 Х 163 762,4 68 794,3 163 762,4
5) акцiї 176 079,4 58 369,9 Х 15 977,7 0,0 15 977,7
9) права вимоги до перестраховикiв 31 854,0 51,2 Х 277 274,6 272 321,5 3 107,2

у тому числi 9.1) до перестраховикiв - нерезидентiв 212 005,2 203 486,5 4 270,3 248 227,8 243 274,7
3 107,2
Перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим нормативним
запасом платоспроможностi
(тис. грн.)
Назва показника Станом на 31.12.2015 р. Станом на 31.12.2014 р.
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а) Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) =
= загальна сума активiв / рядок балансу 280/ - сума нематерiальних активiв / рядок балансу 010/ загальна сума зобов’язань / сума рядкiв балансу 430, 480, 620, 630 / - величина сформованих
резервiв iз страхування життя 523 858,1 424 335,4
Нормативний запас платоспроможностi для страховикiв, якi здiйснюють види страхування, iншi,
нiж страхування життя, - бiльша iз визначених величин 117 189,3 90 303,0
1. / сума надходжень страхових премiй за попереднi 12 мiсяцiв - (сума страхових премiй,
належних перестраховикам х 50%) / х 0,18 117 189,3 90 303,0
2. / сума здiйснених виплат протягом попереднiх 12 мiсяцiв - (сума виплат, компенсованих
перестраховиками х 50%) / х 0,26 93 647,9 70 960,1
Нормативний запас платоспроможностi для страховикiв, якi здiйснюють види страхування, iншi,
нiж страхування життя, та мають страховi зобов’язання за договорами страхування життя 0,0 90
303,0
Величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим
нормативним запасом 406 668,8 334 032,4
Проведений аналiз пiдтверджує достатнiсть страхових резервiв Компанiї, сформованих на кiнець
звiтного перiоду. Для забезпечення страхових резервiв лiквiдними активами станом на 31.12.2015
р. Компанiєю приймалась сума, бiльша з розрахованих вище, вiдповiдно до вимог нацiонального
законодавства та перевiрена на достатнiсть зобов’язань.
Станом на 31.12.2015 р. фактичний запас платоспроможностi складає
523 858,1 тис. грн., що перевищує нормативний запас платоспроможностi на суму 406 668,8 тис.
грн. або на 347%.
Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є її страховi зобов’язання адекватними. При
проведеннi перевiрки використовуються поточнi оптимальнi розрахунковi оцiнки всiх майбутнiх
потокiв коштiв вiдповiдно до умов укладених договорiв, а також вiдповiдних витрат по
врегулюванню претензiй i iнвестицiйного доходу вiд розмiщення активiв, використовуваних для
покриття страхових резервiв.
2.12. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНШI
ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Зобов’язання за виплатами страхових вiдшкодувань
Зобов’язання визнаються на дату затвердження страхового акту, який є пiдставою для
нарахування в бухгалтерському облiку страхового вiдшкодування, та вiдображаються в балансi за
номiнальною вартiстю.
Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками
Зобов’язання визнаються на дату початку дiї договору перестрахування та вiдображаються в
облiку вiдповiдно до умов договору перестрахування.
Аванси, отриманi за договорами страхування
Попередня оплата – це суми премiї, отриманi до виникнення дебiторської заборгованостi за
нарахованими страховими премiями. У зв’язку з цим отриманi суми попередньої оплати
вiдображаються як зобов’язання з прямого страхування до початку дiї договору страхування, а
також до дати сплати премiї (у випадку сплати страхової премiї за дiючими договорами ранiше,
нiж визначено договором).
Заборгованiсть за агентською винагородою страховим агентам
Заборгованiсть за агентською винагородою страховим агентам в бухгалтерському облiку
визнається на дату пiдписання актiв виконаних робiт з такими агентами. Сума агентської

винагороди визначається вiдповiдно до ставок агентської винагороди за видами страхування, якi
встановлюються наказом Голови Правлiння, до сплачених страхових платежiв за договорами,
укладеними за посередництвом агентiв.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншi поточнi зобов’язання
Показник 2015 р. 2014 р.
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Кредиторська заборгованiсть, у тому числi: 163 345,8 127 249,8
перед страхувальниками (перестрахувальниками) за договорами страхування (перестрахування),
зокрема: 134 006,2 90 869,7
заборгованiсть за страховими виплатами 8 193,1 9 528,9
з якої заборгованiсть з простроченим термiном виплати 0,0 0,0
заборгованiсть перед страхувальниками 8 793,2 5 683,9
перед перестраховиками за договорами перестрахування 117 019,9 75 656,9
Iншi зобов’язання
2015 р. 2014 р.
123
Нефiнансовi зобов’язання
Заробiтна плата й вiдрахування в соцiальнi фонди 2 889,6 2 560,0
Кредиторська заборгованiсть по податках i зборам 3 930,1 23 806,9
Iншi зобов’язання 2 746,3 2 651,6
Поточна заборгованiсть за розрахунками з учасниками 0,0 5 835,9
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 199,8 556,8
Усього iнших зобов’язань 9 765,80 35 411,2
2.13. ВИЗНАННЯ ДОХОДIВ I ВИТРАТ
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в перiод
початку дiї договорiв страхування (перестрахування) вiдповiдно до договору страхування.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких 1 рiк i менше, та
премiї за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в повному обсязi незалежно вiд
сплати чергових платежiв. Черговi платежi доходом не визнаються i є погашенням дебiторської
заборгованостi страхувальника (перестрахувальника) зi сплати чергових страхових платежiв.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких бiльше року, та
премiї за якими сплачуються частинами щорiчно, визнаються доходами в розмiрi рiчних страхових
премiй. За вищевказаними договорами, якi не припиняють своєї дiї у випадку несплати чергового
рiчного платежу, черговi щорiчнi страховi премiї визнаються доходами в строки, якi вказанi в
договорi, а надходження чергових рiчних платежiв за такими договорами доходом не визнаються i
є погашенням дебiторської заборгованостi.
Витратами визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до
зменшення власного капiталу за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Фiнансовий результат формується в єдинiй облiковiй системi шляхом вiдображення доходiв i
витрат вiдповiдного звiтного перiоду.
Фiнансовий результат Компанiї зменшується на суму нарахованого податку на прибуток, який
розраховується за правилами податкового облiку.
Розрахунок податку на прибуток Компанiї здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу
України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI. Доходи вiд страхової дiяльностi оподатковуються за ставкою
3%, прибуток вiд дiяльностi iншої, нiж страхова – за ставкою 18% у 2015 р. та у 2014 р. (згiдно з п.
8 та п. 10 Пiдроздiлу 4 Роздiлу ХХ Перехiднi положення Податкового кодексу України).
Суми отриманих доходiв та понесених витрат Компанiєю наведенi в таблицi:
Показник 2015 р. 2014 р.
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Чистi заробленi страховi премiї 453 760,7 426 674
Премiї пiдписанi, валова сума 766 508,0 581 214,1
Премiї, переданi у перестрахування 229 142,0 159436,0
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 104 146,9 19442,4

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 20 541,6 24338,7
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 86 802,3 81 468,1
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 267 459,0 291420,3
Валовий прибуток 99 499,4 53 786,0
Iншi операцiйнi доходи 325 555,5 240 876,3
Витрати операцiйнi 323 739,7 195 939,9
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 96 238,3 98 722,4
Дохiд вiд участi в капiталi 3 967,7 925,1
Iншi фiнансовi доходи 39 026,5 23571,9
Iншi доходи 9 247,2 3095,8
Фiнансовi витрати 45,1 -7886,2
Втрати вiд участi в капiталi 11 111,4 -12895,8
Iншi витрати 15 251,0 -4 630,5
Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 122 072,1 100 902,7
збиток 0,0
Витрати (дохiд) з податку на прибуток -48 532,5 -44 912,1
Чистий фiнансовий результат: 73 539,6 55 990,6
2.14. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ I СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ
Управлiння фiнансовими ризиками в частинi операцiй страхування складається з наступних
елементiв:
тарифна полiтика;
порядок оцiнки та прийняття на страхування об’єктiв;
полiтика власного утримання;
перестрахування та порядок вибору партнерiв.
Тарифна полiтика за масовими видами страхування базується на актуарних розрахунках.
Управлiння фiнансовими ризиками лежить в основi страхової дiяльностi i є суттєвим елементом
операцiйної дiяльностi Компанiї. Ринковий ризик, що включає в себе цiновий ризик, ризик змiни
процентних ставок i валютний ризик, а також кредитний ризик i ризик лiквiдностi, є основним
фiнансовим ризиком, з яким зустрiчається Компанiя в процесi здiйснення своєї дiяльностi.
Полiтика й процедури з управлiння ризиками
Полiтика Компанiї з управлiння ризиками нацiлена на визначення, аналiз i управлiння ризиками,
яким пiддана Компанiя, на встановлення лiмiтiв ризикiв i вiдповiдних контролiв, а також на
постiйну оцiнку рiвня ризикiв i їх вiдповiдностi встановленим лiмiтам. Полiтика й процедури з
управлiння ризиками переглядаються на регулярнiй основi з метою врахування змiн ринкової
ситуацiї, а також появи нових продуктiв i послуг, що надаються.
За належне функцiонування системи контролю за управлiнням ризиками вiдповiдає Правлiння
Компанiї, до функцiй якого також входить управлiння ключовими ризиками, схвалення полiтик i
процедур з управлiння ризиками та схвалення великих (значних) угод.
2.15. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Умовнi податковi зобов’язання
Компанiя здiйснює операцiї в однiй податковiй юрисдикцiї. Податкова система України
характеризуються наявнiстю часто мiнливих нормативних документiв, якi мiстять неоднозначнi,
часом суперечливi формулювання, з можливiстю iнтерпретацiй з боку податкових органiв, якi
мають право нараховувати й стягувати значнi штрафи та пенi.
Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2015 р. в Компанiї не iснує
умовних податкових зобов’язань.
На думку Керiвництва, податковi зобов’язання повнiстю вiдображенi в данiй консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi, виходячи з iнтерпретацiї Керiвництвом чинного податкового законодавства
України, офiцiйних коментарiв нормативних документiв. Однак, беручи до уваги той факт, що
iнтерпретацiї податкового законодавства рiзними контролюючими органами можуть вiдрiзнятися
вiд думки Керiвництва, у випадку застосування фiнансових стягнень з боку контролюючих органiв
їх вплив на фiнансовий стан Компанiї може бути iстотним.

2.16. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов’язаними сторонами Компанiї вважаються:
пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом Компанiї;
пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль Компанiї або
суттєво впливають на її дiяльнiсть, а також близькi члени родини таких фiзичних осiб.
В процесi оцiнки операцiй мiж пов’язаними сторонами Компанiя використовує:
метод порiвняльної неконтрольованої цiни (застосовується цiна, яка визначається за цiною на
аналогiчну готову продукцiю (товари, роботи, послуги), що реалiзується непов’язаному з
продавцем покупцевi за звичайних умов дiяльностi);
метод «витрати плюс», згiдно з яким застосовується цiна, що складається з собiвартостi готової
продукцiї (товарiв, робiт, послуг), яку визначає продавець, i вiдповiдної нацiнки.
Перелiк пов’язаних сторiн Компанiї станом на 31.12.2015 р.:
провiдний управлiнський персонал;
дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, зокрема:
• ПрАТ «АСК «IНГО Україна Життя»;
• ТОВ «Медичний центр «Наша Родина»;
• INGOSSTRAKH Insurance Company Ltd;
• NGOSSTRAKH ONDD CREDIT INSURANCE.
Вiдносини контролю
Керiвники INGOSSTRAKH Insurance Company Ltd являються членами Наглядової ради Компанiї,
керiвники акцiонера ЗАТ «IнВест-Полiс» є членами Ревiзiйної комiсiї в звiтному перiодi до
23.07.2015 р.
Наглядова рада:
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, членами Наглядової ради 23.07.2015
р. були обранi юридичнi особи:
«БЕРМЕО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» / BERMEO INVESTMENTS LIMITED (м. Нiкосiя,
Республiка Кiпр);
«АРГЕНТОНА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» / ARGENTONA INVESTMENTS LIMITED (м. Нiкосiя,
Республiка Кiпр);
«ПАЙНЛОК ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД» / PINELOCK TRADING LIMITED (м. Нiкосiя, Республiка
Кiпр).
Iншi Акцiонери Компанiї не мають впливу на її фiнансову дiяльнiсть та не приймають участi в
бiзнесi.
Операцiї з вищим Керiвництвом (Правлiнням)
До складу винагород вищому Керiвництву, якi включенi до складу адмiнiстративних витрат, є
вiдрахування по заробiтнiй платi та єдиний соцiальний внесок.
Компанiя не проводила якi-небудь iншi операцiї й не мала балансових залишкiв по операцiях з
вищим Керiвництвом в 2014 i 2015 роках, за винятком вищеописаних.
Операцiї з пов’язаними сторонами
Доходи й витрати вiд операцiй з пов’язаними сторонами, включенi в консолiдований звiт про
сукупний прибуток, за 2014 i 2015 роки склали:
2015 р. 2014 р. 2015 р. 2014 р.
Доходи Витрати
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Страховi премiї по вихiдному перестрахуванню 55 314,1 33 424
Страховi премiї по страхуванню
Доходи отриманi вiд регресних вимог 12 255,5 6 201 5 538,4 Всього в звiтностi за 2015 р. вiдображенi операцiї з пов’язаними сторонами:
Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Показники
12
Залишок кредиторської заборгованостi з пов’язаними особами на 31.12.2015 р. (тис. грн.) , у тому
числi:
ТОВ «Медичний центр «Наша Родина» 8 713,00

- iншi професiйнi послуги 1 713,0
INGOSSTRAKH Insurance Company 35 494,4
INGOSSTRAKH ONDD CREDIT INSURANCE 951,5
Витрати за 2015 р. (тис. грн.) за: 73 108,0
ТОВ «Медичний центр «Наша Родина»
- iншi 12 255,5
INGOSSTRAKH Insurance Company
- перестрахування 52 219,7
- iншi професiйнi послуги 5 538,4
INGOSSTRAKH ONDD CREDIT INSURANCE
- перестрахування 3 094,4
Доходи за 2015 р. (тис. грн.) отриманi вiд страхування: 2 668,5
ПрАТ «АСК «IНГО Україна Життя» 21,8
ТОВ «Медичний центр «Наша Родина» 166,3
INGOSSTRAKH Insurance Company 2 480,4
Крiм того, операцiї, що не пов’язанi з доходами та витратами: 14 048,0
- INGOSSTRAKH Insurance Company придбання акцiй 7 048,0
- ТОВ «Медичний центр «Наша Родина» надання фiнансової допомоги 7 000,0
2.17. СИСТЕМА ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ
Проведення внутрiшнiх перевiрок в Компанiї протягом 2015 р. здiйснювалось Контрольноревiзiйним управлiнням згiдно з затвердженим планом перевiрок.
Перевiренi наступнi питання:
органiзацiя страхування, дотримання вимог страхового законодавства в частинi оформлення
страхової документацiї, дотримання тарифної полiтики, забезпечення порядку оприбуткування
страхових платежiв тощо;
органiзацiя спiвпрацi та розрахункiв зi страховими агентами, страховими посередниками;
дотримання вимог Закону України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму»;
органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, зокрема, контроль за наявнiстю, своєчаснiстю та
якiстю оформлення первинних документiв, контроль витрат за господарськими операцiями та
використання коштiв Компанiї тощо;
стан облiку, використання та списання бланкiв суворої звiтностi (страхових полiсiв);
стан використання службового автотранспорту;
iншi питання.
За результатами проведених перевiрок складенi Акти/Довiдки з вiдображенням виявлених
недолiкiв, пiдготовленi нормативнi документи Компанiї з рекомендацiями та вказiвками щодо їх
виправлення. Узагальнена iнформацiя про результати перевiрок та стан виправлення недолiкiв
щоквартально доводилась до вiдома всiх керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Налагоджено контроль за виконанням структурними пiдроздiлами вказiвок i рекомендацiй щодо
виправлення недолiкiв, виявлених в ходi перевiрок.
2.18. ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНА СИТУАЦIЯ
Полiтична криза - Починаючи з листопада 2014 р., Україна знаходиться у станi полiтичних
потрясiнь. Українська гривня девальвувала щодо основних свiтових валют, i для пiдтримання
стабiльностi у країнi необхiдне iстотне зовнiшнє фiнансування.
Нацiональний банк України, разом з iншими заходами, запровадив тимчасовi обмеження стосовно
операцiйної обробки банками клiєнтських платежiв та на придбання iноземної валюти на
мiжбанкiвському ринку. У лютому 2015 року суверенний кредитний рейтинг України було
понижено, i вiн досяг рiвня ССС з негативним прогнозом.
В 2015 р. Автономна Республiка Крим перебуває пiд фактичною анексiєю Росiйською
Федерацiєю. Подальший розвиток полiтичної ситуацiї на разi неможливо передбачити, i її

негативний вплив на економiку України може продовжуватися.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для пiдтримання економiчної
стабiльностi в умовах, якi склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї у зазначених вище
сферах може мати негативний вплив на консолiдованi результати дiяльностi i фiнансовий стан.
На даний момент неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
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