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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Полiс-Центр" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

30649444 

4. Місцезнаходження 

Закарпатська , д/в, 88000, м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 78А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0312) 66-54-38 (0312) 66-41-97 

6. Електронна поштова адреса 

polis-centr@ukr.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована 

у Бюлетень "Цiннi папери України" 79 
  

29.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.poliscentr.com.ua 

в мережі 

Інтернет 29.04.2014 

  (адреса сторінки)   (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  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

акцій (розміру часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 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) 
X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

Емiтент здiйснив закрите розмiщення цiнних паперiв, тому вiн розкриває 

рiчну iнформацiю вiдповiдно до вимог п.п. 2) п. 1. глави 4 роздiлу III 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 

затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р.  

В складi рiчного вiдсутнiй:  

- Iнформцiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента - посадовi 

особи не володiють акцiями емiтента.Члени Наглядвої ради ПрАТ СК"Полiс-

Центр" обранi шляхом представництвом акцiонерiв, представниками 

акцiонерiв юридичних осiб є їх керiвники. 

- Звiт про стан об"єкта нерухомостi, оскiльки випуск цiлових облiгацiй, 

виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi - цiльовi 

облiгацiї не випускались. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Полiс-Центр" 

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

АА №549603 

3. Дата проведення державної реєстрації 

05.11.1999 

4. Територія (область) 

Закарпатська  

5. Статутний капітал (грн) 

15400000.00 

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) 

14 

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

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

65.20 Перестрахування  

 

10. Органи управління підприємства 

Виший орган управлiння пiдприємсвта - Загальнi збори акцонерiв, Наглядова Рада - колегiальний 

орган у складi трьох осiб. Виконавчий орган - директор. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "КомIнвестБанк" 

2) МФО банку 

312248 

3) поточний рахунок 

26506012000271 

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

у іноземній валюті 

 

5) МФО банку 

 



6) поточний рахунок 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 
АЕ 

284042 
20.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Опис 

  

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
АЕ 

284043 
20.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Опис 

  

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту ( включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзни 

АЕ 

284044 
20.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Опис 

  

Страхування наземного транспорту ( крiм залiзничного)  
АЕ 

284045 
20.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Опис 

  

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi  
АЕ 

284046 
20.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Опис 



  

Страхування вiд нещасних випадкiв 
АЕ 

284047 
20.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Опис 

  

Страхування майна [ крiм залiзничного, наземного, повiтряного, 

водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв та багажу ( вантажобагажу)] 

АЕ 

284048  
20.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Опис 

  

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Директор 

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

Бережанський Микола Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут за спецiальнiстю "Фiнанси та кредит" 

6) стаж керівної роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор Закарпатської фiлiї ПАТ "Кредобанк" у м. Ужгород  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.03.2013 три роки 

9) Опис 

Працює по сумiсництву на посадi старшого викладача УжНУ (Аспiрантура). Директор є 

виконавчим органом акцiонерного товариства, що здiйснює управлiння його поточною 

дiяльнiстю, директор призначається та звiльняється наглядовою радою Товариства. Виконавчий 

орган пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 



Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених цим статутом i 

законом. Права та обов`язки директора товариства визначаються Законом, Статутом товариства 

та положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що з ним укладається. 

Директор товариства дiє без довiреностi вiд iменi товариства, в тому числi представляє його 

iнтереси в органах державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствах, установах, 

органiзацiях незалежно вiд форми власностi, судах, правоохоронних органах, у вiдносинах з 

фiзичними та юридичними особами. Директор має право першого пiдпису всiх фiнансових 

документiв Товариства, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає 

до них заходи заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення. У посадової особи судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не було. Оплата працi Директора проводиться виключно у 

грошовiй формi, згiдно штатного розпису. Посадова особа не дала згоди на публiкацiю 

паспортних даних. 

* 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 

Голова наглядової ради 

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

Гiсем Володимир Васильович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1949 

5) освіта** 

Вища Свалявський полiтехнiчний технiкум 1968р., Одеський технологiчний iнститут харчової 

промисловостi 1979р. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ОП Ужгорордський коньячний завод, м. Ужгород Генеральний директор ТОВ 

"Плоскiвський завод мiнеральних вод" с. Плоске Свалявського району 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013  

9) Опис 

Голова наглядової ради є представником акцiонера Орендне пiдприємство Ужгородський 

коньячний завод м. Ужгород, та акцiонера ТОВ "Плоскiвський завод мiнеральних вод". Функцiї 

Голови та Членiв Наглядової ради вказанi в роздiлi 9 Статуту Товариства. Голова Налгядової 

ради має право iнiцiювати прийняття Наглядової радою рiшення щодо скликання позачергових 

Зборiв акцiонерiв, проведння Ревiзором позачергових перевiрок дiяльностi Товариства; вносити 

питання на розгляд Директора та брати участь у їх обговореннi; отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; ознайомлюватися з будь-якою документацiєю 

та iнше. 

До обов`язкiв Голови Наглядової ради входить: дiяти в iнтересах Товариства; виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у 



засiданнях Наглядової ради. У представника юридичної особи судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не було.Посадова особа не дала згоди на публiкацiю паспортних даних. 

* 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 

Бiлинець Надiя Григорiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища, Ужгородський державний Унiверситет 1975р. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "Латуж" м. Мукачево 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013  

9) Опис 

Член наглядової ради є представником акцiонера ТОВ "Латуж". Функцiї Голови та Членiв 

Наглядової ради вказанi в роздiлi 9 Статуту Товариства. До повноважень та обов`язкiв члена 

Наглядової ради вiдноситься: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй (включаючи доступ до 

конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi); ознайомлюватись з будь-якою 

документацiєю товариства, з дотриманням правил щодо збереження конфiденцiйної iнформацiї 

та комерцiйної таємницi; дiяти в iнтересах Товариства; виконувати рiшення, прийнятi 

Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; 

не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю, яка стала вiдомою у 

зв`язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради; повiдомляти голову Наглядової ради про 

обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов`язкiв. У представника 

юридичної особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Посадова особа не дала 

згоди на публiкацiю паспортних даних. 

* 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 

Селехман Володимир Юрiйович 



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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища, Ужгородський державний Унiверситет 1991р. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

13 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "Плодовооч-Уж" м. Ужгород 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

19.04.2013  

9) Опис 

Член наглядової ради є представником акцiонера ТОВ "Плодовооч-Уж". Функцiї Голови та 

Членiв Наглядової ради вказанi в роздiлi 9 Статуту Товариства. До повноважень та обов`язкiв 

члена Наглядової ради вiдноситься: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

дiяльнiсть Товариства, необхiдну для виконання своїх функцiй (включаючи доступ до 

конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi); ознайомлюватись з будь-якою 

документацiєю товариства, з дотриманням правил щодо збереження конфiденцiйної iнформацiї 

та комерцiйної таємницi; дiяти в iнтересах Товариства; виконувати рiшення, прийнятi 

Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради; 

не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю, яка стала вiдомою у 

зв`язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради; повiдомляти голову Наглядової ради про 

обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов`язкiв. У представника 

юридичної особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Посадова особа не дала 

згоди на публiкацiю паспортних даних. 

* 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 

Ревiзор 

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

Корецька Ганна Михайлiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

Київський автотранспортний унiверситет, спецiальнiсть "Економiст" 

6) стаж керівної роботи (років)** 



8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Генерального Директора з фiнансових питань, корпорацiя "Закарпатсадвинпром", м. 

Ужгород. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.03.2010 5 рокiв 

9) Опис 

Ревiзор Товариства здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю, зокрема 

контролює дотримання Товариством законодавства України; розглядає звiти аудиторiв та готує 

вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних 

зборiв висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi 

фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками звiтного року; вносить на Загальнi збори або 

Наглядовiй радi пропозицiї щодо питань вiднесених до компетенцiї Ревiзора Товариства, якi 

стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв 

Товариства.  

Ревiзор має право: ревiзувати i перевiряти у товариствi бухгалтерськi документи, звiти, 

кошториси та iншi документи, якi пiдтверджують надходження i витрачання грошових коштiв та 

iнших матерiальних цiнностей Товариства, проводити перевiрки фактичної наявностi цiнностей 

(горошових коштiв, цiнних паперiв та iнше); доступу у службовi примiщення Товариства для 

з`ясування питань, пов`язаних з ревiзiєю або перевiркою; отримувати вiд посадових осiб i 

спiвробiтникiв Товариства документи та iнформацiю, необхiднi для належного виконання 

покладених на неї функцiй; залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i 

аудиторiв; вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; скликати позачерговi 

Загальнi збори.  

Винагорода ревiзору товариства, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась, як ревiзор, 

працює на безоплатнiй основi. Функцiї Ревiзора вказанi в роздiлi 11 Статуту. У посадової особи 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Посадова особа не дала згоди на 

публiкацiю паспортних даних. 

* 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 

Головний бухгалтер 

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

Галань Мирослава Михайлiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

Вища, Львiвська фiнансова академiя, Економiка i пiдприємництво, спецiальнiсть "Облiк i аудит" 

6) стаж керівної роботи (років)** 

4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Бухгалтер ПрАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

11.06.2012  

9) Опис 

Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовкою податкової та 

бухгалтерської звiтностi, отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом. Винагороди у 

натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. У посадової особи судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не було. Посадова особа не дала згоди на публiкацiю паспортних 

даних. 

* 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. 



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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Плоскiвський завод 

мiнеральних вод» 

01730673 

89311 Україна 

Закарпатська 

Свалявський р-н с. 

Плоске буд.267 

 1888 13.485714000000 1888 0 0 0 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Плодоовоч-Уж» 

05528259  

88015 Україна 

Закарпатська 

Ужгородський м. 

Ужгород 

Грушевського, 78а 

 6120 43.71428500000 6120 0 0 0 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«Латуж» 

22103657  

89600 Україна 

Закарпатська 

Мукачiвський м. 

Мукачево пл. Миру, 16 

 5288 37.771428000000 5288 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Усього 13296 94.97 13296 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
19.04.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання та оголошення складу Лiчильної комiсiї Приватного 

акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр»; 

2.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр»;  

3.Про розгляд та затвердження звiту Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «Полiс-Центр», за 2012 рiк;  

4.Про розгляд та затвердження звiту Виконавчого органу Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «Полiс-Центр», за 2012 рiк;  

5.Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «Полiс-Центр», за 2012 рiк; 

6.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого орган, 

звiту та висновкiв Ревiзора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-

Центр»; 

7. Про розгляд та затвердження звiту аудитора про перевiрку за результатами щорiчної фiнансової 

звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр» за 2012 рiк; 

8.Про розгляд та затвердження рiчного звiту Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «Полiс-Центр», за 2010 рiк;  

9. Про розгляд та затвердження рiчного звiту Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «Полiс-Центр», за 2011 рiк;  

10.Про розгляд та затвердження рiчного звiту Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «Полiс-Центр», за 2012 рiк; 

11.Про розподiл прибутку та збиткiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 

«Полiс-Центр»;  

12.Про припинення повноважень та обрання нових членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр»;  

13.Про прийняття рiшення щодо участi ПрАТ «Страхова компанiя «Полiс-Центр» в Товариствi з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Магiстр-Iнвест». 

1.Прийнято рiшення: Обрати та оголосити склад Лiчильної комiсiї Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр»: Голова комiсiї - Галань Мирослава 

Михайлiвна,Член лiчильної комiсiї – Корнило Андрiй Вячеславович. 2. Прийнято рiшення: Про 

обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «Полiс-Центр»: Голова Загальних зборiв акцiонерiв – Гiсем Володимир 

Васильович, Секретар Загальних зборiв акцiонерiв – Рудова Юлiя Вiкторiвна. 3. Прийнято рiшення: 

Про затвердження звiту Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 

«Полiс-Центр» за 2012 рiк. 4. Прийнято рiшення: Про розгляд та затвердження звiту Виконавчого 

органу Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр» за 2012 рiк. 5. 

Прийнято рiшення: Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр» за 2012 рiк. 6. Прийнято рiшення: Про оприлюднення 

вiдповiдно до законодавства звiт Наглядової ради, звiт Виконавчого орган, звiт та висновки Ревiзора. 

7. Прийнято рiшення: Про затвердження звiту аудитора про перевiрку за результатами щорiчної 

фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр» за 

2012 рiк. 8. Прийнято рiшення: Про затвердження рiчного звiту Приватного акцiонерного товариства 

«Страхова компанiя «Полiс-Центр» за 2010 рiк. 9. Прийнято рiшення: Про затвердження рiчного 

звiту Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр» за 2011 рiк. 10. 

Прийнято рiшення: Про затвердження рiчного звiту Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «Полiс-Центр» за 2012 рiк. 11. Прийнято рiшення: Про розподiл прибутку Приватного 

акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр» за 2012-2012 рiк складають 12 143,1 

тис. гривень, iз них направити на формування резервного фонду у сумi 1 571,5 тис. гривень, залишок 

10 571,6 тис. гривень, у нерозподiлений прибуток. 12. Прийнято рiшення: Про дострокове 

припинення повноважень членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «Полiс-Центр» у складi: Голови Наглядової ради : Гiсем Володимир Васильович: Члени 

Наглядової ради: Селехман Володимир Юрiйович, Матолич Роман Михайлович. Про обрання 



нового складу членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 

«Полiс-Центр» шляхом представництва акцiонерiв у складi трьох осiб: Селехман Володимир 

Юрiйович, Бiлинець Надiя Григорiвна, Гiсем Володимир Васильович. 13. Прийнято рiшення: Про 

надання повноважень директору Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-

Центр» Бережанському М.М., iнiцiювати проведення Загальних зборiв учасникiв ТОВ «Магiстр-

Iнвест», у II кварталi 2013 року, щодо змiни мiсцезнаходження товариства , та затвердження Статуту 

ТОВ «Магiстр-Iнвест» у новiй редакцiї. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
11.10.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Позачерговi зобори акцiонерiв скликались за iнiцiативи Наглядової ради ПрАТ «СК «Полiс-Центр». 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання та оголошення складу Лiчильної комiсiї ПрАТ «СК «Полiс-

Центр»; 2.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «Полiс-Центр»; 

3. Про розгляд та затвердження Статуту ПрАТ «СК «Полiс-Центр» у новiй редакцiї. Уповноваження 

представника на пiдписання Статуту ПрАТ «СК «Полiс-Центр» у новiй редакцiї та на здiйснення 

державної реєстрацiї Статуту ПрАТ «СК «Полiс-Центр» у новiй редакцiї; 4. Про внесення змiн до 

Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв. 1.Прийнято рiшення: 

Обрати та оголосити склад Лiчильної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Страхова 

компанiя «Полiс-Центр»: Голова лiчильної комiсiї – Мерза Денис Бейлович,Член лiчильної комiсiї – 

Якобчук Наталiя Михайлiвна. 2. Прийнято рiшення: Про обрання Голови та секретаря Загальних 

зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр»: Голова 

Загальних зборiв акцiонерiв – Гiсем Володимир Васильович, Секретар Загальних зборiв акцiонерiв – 

Мерза Рената Iванiвна. 2. Прийнято рiшення: Про затвердження Статуту ПрАТ «СК «Полiс-Центр» 

у новiй редакцiї. Уповноважити представника – Директора ПрАТ «СК «Полiс-Центр» - 

Бережанського М.М., на пiдписання Статуту ПрАТ «СК «Полiс-Центр» у новiй редакцiї та на 

здiйснення державної реєстрацiї Статуту ПрАТ «СК «Полiс-Центр» у новiй редакцiї. 4. Прийнято 

рiшення: Про внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-

пiдприємцiв шляхом : - виключення з нього акцiонерiв: 1.Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Плоскiвський завод мiнеральних вод» , мiсцезнаходження якого: 89311, Україна, Закарпатська 

область, Свалявський район, с. Плоске №267, код ЄДРПОУ 01730673; 2.Орендне пiдприємство 

«Ужгородський коньячний завод» , мiсцезнаходження якого: 88000, Україна , Закарпатська область, 

м. Ужгород вул. Тiмiрязєва, 19 , код ЄДРПОУ 00412122; 3.Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Плодоовоч-Уж», мiсцезнаходження якого: 88000, Україна, Закарпатська область, 

м. Ужгород, вул. Грушевського, 78 «а», код ЄДРПОУ 05528259; 4.Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Латуж», мiсцезнаходження якого: 89600, Україна, Закарпатська область, м. 

Мукачево, пл. Миру, 16, код ЄДРПОУ 22103657. – Включення формулювання «Перелiк акцiонерiв 

вiдповiдно до Зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв». 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

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 

16.07.2009 210/1/09 ДКЦПФР UA4000132930 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1100 14000 15400000 100 

Опис 
Дата видачi свiдоцтва 14 грудня 2011р. Свiдоцтво було змiнене у зв`язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй. Акцiї товариства в лiстингу не 

знаходяться. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкрите розмiщення цiнних паперiв.  

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
2285 2382 0 0 2285 2382 

будівлі та 

споруди 
1993 2138 0 0 1993 2138 

машини та 

обладнання 
22 19 0 0 22 19 

транспортні 

засоби 
232 205 0 0 232 205 

інші 38 20 0 0 38 20 

Усього 2285 2382 0 0 2285 2382 

Опис Станом на 31.12.2013р. первiсна вартiсть основних засобiв становила 2382,0 тис. грн, знос - 460,0 

тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 2382,0 тис. грн. З них за групами: будiвлiта 

споруди - початок експлуатацiї 2008р. - 2149,0 тис. грн, переоцiнена вартiсть - 2159,0 тис. грн., 

протягом 2013р. здiйснювався ремонт примiщеннi i вартiсть збiльшено на 188,0 тис. грн., 

залишкова вартiсть - 2138,0 тис. грн., знос - 209,0 тис. грн.; 

машини та обладнання- ввiд в експлуатацiю - 2007-2013рр.; первiсна вартiсть - 69,0 тис. грн., 

придбано - 8,0 тис. грн, вибуло 25,0 тис. грн., знос - 50,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 19,0 тис. 

грн.; 

транспортнi засоби - початок експлуатацiї 2008-2009рр., первiсна вартiсть - 377,0 тис. грн, 

переоцiнена - 385,0 тис. грн., знос - 180,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 205,0 тис. грн.; 

iншi основнi засоби - початок експлуатацiї 2010-2011р., первiсна вартiсть 41,0 тис. грн., знос- 

21,0 тис. грн, залишкова вартiсть - 20,0 тис. грн. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

41322 25677 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
15400 15400 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

15400 15400 



Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.)  

Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = Необоротнi 

активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття - 

Довгостроковi зобов`язання i забезпечення - Поточнi зобов`язання i забезпечення - 

Зобов`язання, пов`язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття - Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п. 

3 ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариств" Цивiльного кодексу України 

дотримуються 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним 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 257 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 816 X X 

Усього зобов'язань X 0 X X 

Опис: Станом на 31.12.2014р. на балансi ПрАТ "Страхова компанiя "Полiс-Центр" облiковувалась 

поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, а саме з податку на 

прибуток у сумi 257,0 тис. грн. Iншi зобов`язання включають: поточну кредиторську 

заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 769,0 тис. грн., поточну заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги - 2,0 тис. грн., та iншi поточнi зобов`язання -45,0 тис. грн. 



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 

19.04.2013 22.04.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне Пiдприємство 

"Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
20432138 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, Закарпатська 

область, мiсто Мукачево, пл. 

Миру, 19/1 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0037 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів** 

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдпрємство "Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
20432138 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, Закарпатська область, 

мiсто Мукачево, пл. Миру, 

19кв.1 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0037 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя "Полiс – Центр”  

станом на 01 сiчня 2014 року 

 

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОЛIС – ЦЕНТР» 

Загальним зборам акцiонерiв 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  

Основнi вiдомостi про ПрАТ “Страхова компанiя "Полiс - Центр”: 

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя "Полiс - Центр” 

Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство 

Тип Товариства Приватне 



Код за ЄДРПОУ 30649444 

Мiсцезнаходження 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 78 А 

Дата реєстрацiї Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А-01 № 209142 вiд 05.11.1999 р., 27.12.2012 р. – нова 

редакцiя Статуту, 15.10.2013 р. – нова редакцiя Статуту 

Телефон-факс (0312) 66-54-38 

Найменування банку, в якому вiдкритий поточний рахунок  

ПАТ "КомIнвестБанк" м. Ужгород  

Поточний рахунок в нацiональнiй валютi 26506012000271 

МФО 312248 

Види дiяльностi за КВЕД  

- 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

- 65.20 Перестрахування  

Зберiгачi цiнних паперiв ПАТ "КомIнвестБанк" м. Ужгород 

Середня кiлькiсть працiвникiв 14 

Кiлькiсть акцiонерiв 4 

Збори акцiонерiв 2013р. 19.04.2013 р., 11.10.2013 р. 

Директор Бережанський М.М. 

Головний бухгалтер Галань М.М. 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя "Полiс - Центр”, 

(код ЄДРПОУ 30649444, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, буд. 78 А, Свiдоцтво про державну 

реєстрацiю серiї А-01 № 209142 вiд 05.11.1999 р.), що додається, яка складається з Балансу станом на 31 грудня 2013 

року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився 

цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи 

iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом – «фiнансова 

звiтнiсть»).  

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ) 1 сiчня 2013 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi».  

Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi концептуальної 

основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше 

застосування МСФЗ». 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною 

концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi. Управлiнський персонал також несе 

вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного 

нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас 

дотримання 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 стосовно сум та 

розкриттiв 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 суб’єктом господарювання фiнансової 

звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 

загального подання фiнансової звiтностi.  

При складаннi аудиторського висновку (звiту) аудитори керувалися наступним законодавством України, а саме: 

•Законом України "Про ау¬¬¬диторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями; 

•Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України “Про затвердження положення щодо 

пiдготовки Аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 

розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку” вiд 19.12.2006 р. № 1528; та 

рiшення вiд 31.01.2008 р. за № 69; 

•Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України “Про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)” вiд 29.09.2011 р. № 1360; 

•Рiшення НКЦПФРУ «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих 

видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного 

iнвестування)» вiд 08.10.2013 р. № 2187; 

•Роз’ясненням вiд 03.04.2012 р., затвердженi рiшенням № 3 НКЦПФР «Про порядок застосування Вимог до 



аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої 

позики), затверджених рiшенням Комiсiї вiд 29.09.2011 N 1360»; 

•Вимогою Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України "Про акцiонернi 

товариства"; 

•Вимогою Закону України № 996-ХIV вiд 16.07.1999 р. “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” 

iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України; 

•Вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту. 

Характеристика концептуальної основи фiнансової звiтностi ПрАТ у 2013 роцi 

Як показав аналiз, концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2013 р., є бухгалтерськi 

полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, 

прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i 

полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету 

фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi 

визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi». 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки  

В ходi аудиту ми не мали можливостi спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї активiв ПрАТ “СК "Полiс-Центр” 

станом на кiнець 31 грудня 2013 року чи на iншу дату, у зв’язку з чим не можемо висловити безумовно-позитивну 

думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства. Однак, вiдмiчене обмеження має незначний вплив 

на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому. 

Умовно-позитивна думка аудитора 

На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть 

справедливо й достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31.12.2013 р., а 

також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2013 рiк, згiдно з вимогами чинного законодавства 

України, нормативно-правовими актами щодо ведення облiку та Облiкової полiтики Товариства. 

Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТИВНI ВИМОГИ 

Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 р. № 1360.  

Проведений аудит надає можливiсть навести бiльш детальну iнформацiю щодо емiтента цiнних паперiв (Товариства, 

що перевiрялось) та щодо розкриття iнформацiї про активи, зобов’язання, капiтал, доходи та витрати Товариства.  

 

Кiлькiсть учасникiв: Учасниками акцiонерного Товариства є:  

- ТзОВ “Плоскiвський завод мiнеральних вод”, частка в Статутному капiталi 13,49 % 

- ОП “Ужгородський коньячний завод”, частка в Статутному капiталi 5,03 % 

- ТзОВ “Плодоовоч-Уж”, частка в Статутному капiталi 43,71 % 

- ТзОВ «Латуж», частка в Статутному капiталi 37,77 % 

Для здiйснення аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи: 

• Статутнi документи;  

• Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк; 

• Регiстри аналiтичного та синтетичного облiку за 2013 рiк. 

Перевiрка проводилась вибiрковим методом. 

За результатами перевiрки аудитори вважають за необхiдне зазначити наступне: 

Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку: 

МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"; 

МСФЗ 4 "Страховi контракти"; МСБО 1 “Подання фiнансової звiтностi”; 

МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв"; 

МСБО 8 “Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки”; 

МСБО 10 “Подiї пiсля звiтного перiоду”. 

Облiкова полiтика по ПрАТ “Страхова компанiя "Полiс - Центр” була затверджена наказом по Товариству № 

01/01/01 вiд 03.01.2012 р. 

Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру 

виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi 

процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. (Наказ № 11/04/01 вiд 04.11.2013 р. "Про 

проведення щорiчної iнвентаризацiї у 2013 роцi"). 

Фiнансовi звiти Товариства мiстять статтi, склад i змiст яких визначено вiдповiдно до Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть щодо принципiв її пiдготовки, визнання i розкриття її елементiв в 

цiлому вiдповiдає вимогам МСФЗ, МСБО та обраної облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з 

припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi України – гривнi.  



Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi суми активiв, зобов’язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi в цiлому 

вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства 

згiдно з визначеною Концептуальною основою. 

При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв 

автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, фактичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i 

витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, єдиного грошового вимiрника.  

Форма ведення бухгалтерського облiку – журнально-ордерна. 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ ПРАТ “Страхова компанiя "Полiс - Центр” 

Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв. 

При аналiзi активiв Товариства за звiтний перiод спостерiгається їх збiльшення на 14877,0 тис. грн., в структурi 

активiв необоротнi активи займають 12,76 %. 

Вiдображення надходження, вибуття основних засобiв вiдповiдає Стандарту 16 “Основнi засоби”. Пiдприємство має 

на балансi власнi основнi засоби. Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi було проведено iнвентаризацiю 

основних засобiв станом на 01 листопада 2013 р. (наказ № 11/04/01 вiд 04.11.2013 р.). 

Первiсна вартiсть основних засобiв протягом 2013 року збiльшилося на 110,0 тис. грн., в тому числi: 

- Збiльшення за рахунок * придбання – 202,0 тис. грн., 

- Зменшення за рахунок * списання – 92,0 тис. грн. в т. ч. малоцiннi необоротнi активи 67,0 тис. грн. 

Станом на 31.12.2013 року первiсна вартiсть основних засобiв становила 2842,0 тис. грн.  

Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi прямолiнiйним 

методом. 

Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 “Нематерiальнi активи”.  

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшилась за 2013 рiк на 27,0 тис. грн. та станом на 31.12.2013 р. складає 

132,0 тис. грн. в тому числi: 

-програмне забезпечення – 39,0 тис. грн., 

-лiцензiї – 93,0 тис. грн. 

Облiк фiнансових iнвестицiй 

Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства вiдображенi фiнансовi iнвестицiї в сумi 7357,0 тис. грн. в тому 

числi: 

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї – 3545,0 тис. грн. 

- поточнi фiнансовi iнвестицiї – 3812,0 тис. грн.  

Облiк оборотних активiв та розрахункiв 

Вартiсть оборотних активiв Товариства збiльшилася за звiтний перiод на 18623,0 тис. грн., в основному за рахунок 

збiльшення дебiторської заборгованостi. 

Визнання та первiсна оцiнка придбання, вибуття запасiв протягом звiтного перiоду, оцiнка запасiв на дату балансу 

проводилася у вiдповiдностi з вимогами МСБО 2 “Запаси”. 

Станом на 31.12.2013 р. вартiсть запасiв становить 9,0 тис. грн.  

Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi була проведена iнвентаризацiя запасiв наказ № 11/04/01 вiд 04.11.2013 

р. 

Аналiз структури оборотних активiв  

ПрАТ “Страхова компанiя "Полiс - Центр” 

Найменування статей 

На 31.12.2012 р. На 31.12.2013 р. Змiни 

Абсолютна величина(тис. грн.) Частка в оборотних активах (%)Абсолютна величина(тис. грн.)Частка в оборотних 

активах (%)В абсолютнiй величинi(тис. грн. ) В структурi, % 

Запаси 13,0 0,05 9,0 0,02 - 4,0 - 0,03 

Дебiторська заборгованiсть 9554,0 42,07 16069,0 38,88 + 6515,0 - 3,19 

Грошовi кошти i їх еквiваленти 13144,0 57,88 25256,0 61,10 + 12112,0 + 3,22 

Всього 22711,0 100 41334,0 100 + 18623,0 - 

З проведеного аналiзу структури оборотних активiв за звiтний перiод спостерiгається: 

- збiльшення питомої ваги грошових коштiв на 3,22 %,  

- зменшення питомої ваги запасiв на 0,03 %,  

- зменшення питомої ваги дебiторської заборгованостi на 3,19 %. 

 

Найбiльшу питому вагу в структурi оборотних активiв Товариства станом на 31.12.2013 р. займають грошовi кошти 

та їх еквiваленти 61,10 %. 

Станом на 31.12.2013 р. залишок грошових коштiв становить 25256,0 тис. грн. в тому числi: 

- на депозитних рахунках – 18549,0 тис. грн.  

в тому числi: 

- ПАТ КБ “Глобус” - 1000,0 тис. грн., 

- ПАТ АКБ Iмексбанк - 49,0 тис. грн., 

- ПАТ КБ Хрещатик – 1000,0 тис. грн., 

- ПАТ АБ «Укргазбанк» - 500,0 тис. грн. 

- ПАТ «ВТБ Банк» - 1000,0 тис. грн. 



- ПАТ "КомIнвестБанк" - 15000,0 тис. грн. 

- на поточних рахунках – 6707,0 тис. грн., 

що пiдтверджено виписками банкiв станом на 31.12.2013 року. 

Облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi визначена вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 32 

"Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".  

Станом на 31.12.2013 року було проведено iнвентаризацiю сум дебiторської заборгованостi. 

У балансi сума дебiторської заборгованостi рахується за первiсною вартiстю та складає 16069,0 тис. грн.  

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ПРАТ “СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОЛIС - ЦЕНТР” 

Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та 

МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 32 

"Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 

Станом на 31.12.2013 р. було проведено iнвентаризацiю кредиторської заборгованостi. 

Поточна заборгованiсть за звiтний перiод збiльшилась на 531,0 тис. грн. i станом на 31.12.2013 р. дорiвнює 1102,0 

тис. грн. 

в тому числi: 

- за товари, роботи, послуги – 2,0 тис. грн., 

- за розрахунками з бюджетом – 257,0 тис. грн. (податок на прибуток, ПДВ), 

- iншi поточнi зобов’язання – 45,0 тис. грн. 

- за страховою дiяльнiстю – 769,0 тис. грн. 

- поточнi забезпечення – 29,0 тис. грн. 

Облiк iпотечних облiгацiй 

Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало, а також зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами 

немає. 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПРАТ “Страхова компанiя "Полiс - Центр” 

Змiст статей Балансу щодо власного капiталу, Товариства вiдповiдає вимогам МСБО 1 "Подання фiнансової 

звiтностi". 

Станом на 31.12.2013 р. власний капiтал складає 41322,0 тис. грн., в тому числi: 

•статутний капiтал – 15400,0 тис. грн.; 

•додатковий капiтал – 16,0 тис. грн.; 

•резервний капiтал – 2310,0 тис. грн.; 

•нерозподiлений прибуток – 23596,0 тис. грн.;  

На думку аудиторiв, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi  

ПрАТ “Страхова компанiя "Полiс - Центр” в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 

ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА 

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2013 р. становить 41322,0 тис. грн., та вiдповiдає 

вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV. 

IНФОРМАЦIЯ ПРО СПЛАТУ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) У 

ВСТАНОВЛЕНI ЗАКОНОДАВСТВОМ ТЕРМIНИ 

Статутний капiтал Товариства становить 15400,0 тис. грн., який подiлено на 14000 простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 1100,00 грн. кожна. 

Розмiщення простих iменних акцiй станом на 31.12.2013 р. зареєстровано: 

юридичнi особи – 4 власника, якi володiють 14000 акцiями на суму 15400000,00 грн., що складає 100 % Статутного 

капiталу. 

Станом на 31.12.2013 р. Статутний капiтал сплачений в повному обсязi. 

 

Випуск акцiй Приватного акцiонерного товариства “Страхова компанiя "Полiс - Центр” зареєстровано 16.07.2009 

року за № 210/1/09 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. 

Товариство випускає цiннi папери у виглядi простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi з видачею глобального 

сертифiкату на випуск акцiй № 210/1/09 вiд 16.07.2009 р. 

Нацiональним депозитарiєм ПрАТ “Страхова компанiя "Полiс – Центр" присвоєний код цiнних паперiв (ISIN) – UA 

4000132930. Зберiгач – ПАТ “Комерцiйний iнвестицiйний банк”. 

Резервний капiтал 

Вiдповiдно до п. 6.1 СТАТУТУ Приватного Акцiонерного Товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр» (нова 

редакцiя) вiд 27.12.2012 року встановлено, що за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, Товариство може 

сформувати резервний капiталу у розмiрi не менше 15 вiдсоткiв Статутного капiталу шляхом щорiчних вiдрахувань 

не менше 5 вiдсоткiв вiд чистого прибутку за рахунок нерозподiленого прибутку. 

Розмiр резервного капiталу станом на 31.12.2013 р. складає 2310,0 тис. грн. 

Емiсiя власних цiнних паперiв у звiтному перiодi не проводилася. 

Стан корпоративного управлiння 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно 

до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо 

вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства» та вимогам Статуту. 



Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: 

-Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства; 

-Наглядова рада Товариства – захист прав акцiонерiв Товариства; 

-Директор – одноосiбний виконавчий орган Товариства; 

-Ревiзор – перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 

В Товариствi протягом 2013 року була створена служба внутрiшнього аудиту. 

Аналiз показникiв фiнансового стану 

Для розрахунку показникiв фiнансового стану Товариства використовувались наступнi джерела iнформацiї: 

- баланс Товариства станом на 31.12.2013р. (форма №1); 

- звiт про фiнансовi результати Товариства за 2013 рiк (форма №2); 

ЛIКВIДНIСТЬ ПIДПРИЄМСТВ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ 

Пiд час аналiзу фiнансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефiцiєнтiв: 

№ п/п Показники Значення показника станом на  

На 31.12.2012 р. На 31.12.2013 р. Норматив  

I. Аналiз лiквiдностi пiдприємства 

1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 23,02 22,92 0,25-0,5 

2.Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 39,75 37,50 0,6-0,8 

3.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 39,77 37,51 1,0-2,0 

II. Аналiз фiнансової стiйкостi пiдприємства 

4.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,79 0,87 0,25-0,5 

5.Коефiцiєнт структури капiталу 0,27 0,15 0,5-1,0 

6.Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами 38,77 36,51 Бiльше 0,1 

7.Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 0,86 0,97 Збiльшення 

III. Аналiз дiлової активностi пiдприємства 

8.Коефiцiєнт оборотностi активiв 0,36 0,34 Збiльшення 

IV. Аналiз рентабельностi 

9.К Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0,31 0,33 Збiльшення 

У формулах розрахунку використанi умовнi позначення: 

Ф1 – баланс, Ф2 – звiт про фiнансовий результат. 

На основi економiчного аналiзу фiнансового стану Товариства можна зробити вiдповiднi висновки: 

- погiршується дiлова активнiсть, зменшується оборотнiсть активiв, 

- Товариство фiнансово стiйке. За звiтний перiод коефiцiєнт фiнансової стiйкостi становить 0,87, коефiцiєнт 

забезпеченостi власними оборотними засобами 36,51, а коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 0,97. Значення 

показникiв фiнансової стiйкостi Товариства значно бiльше нормативного, 

- Товариство високолiквiдне та має можливiсть погасити зовнiшню заборгованiсть. 

Чистий оборотний капiтал дорiвнює: 41334 – 1102 = 40232 тис. грн. 

Пiдприємство забезпечено власними оборотними засобами, здатне сплатити поточнi борги, та має у своєму 

розпорядженнi ресурси для розширення дiяльностi. 

Облiк доходiв i фiнансових результатiв 

Визнання доходiв у бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активiв або зменшення зобов’язань 

згiдно критерiїв визнання доходiв МСБО 18 «Дохiд». 

В рядку 2010 “Чистi заробленi страховi премiї” “Звiту про фiнансовi результати” за 2013 рiк вiдображено в сумi 

13621,0 тис. грн.  

Чистий прибуток пiдприємства за 2013 рiк склав 13025,0 тис. грн. Наростаючим пiдсумком з початку дiяльностi 

пiдприємства прибуток дорiвнює 23596,0 тис. грн. 

З аналiзу рентабельностi товариства бачимо, що кожна гривня вкладена в активи принесла прибуток 0,33 грн. 

Вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам нацiональних нормативних документiв  

Товариством використовуються МСФЗ, якi дiяли на 31.12.2013 р. 

Дана фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(далi – МСФЗ), якi прийнятi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi – РМСБО), та 

Тлумачень, якi були випущеннi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (далi – КТМФЗ).  

Датою переходу Товариства на МСФЗ є 01.01.2012 р. - це перший комплект фiнансової звiтностi, який повнiстю 

вiдповiдає вимогам МСФЗ.  

Висловлення думки щодо iншої iнформацiї, вiдповiдно до вимог 

Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

N 1360 вiд 29.09.2011 р. 

Аналiз показав, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю 

(враховано вимоги МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено. 

Особлива iнформацiя 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ ТА МОЖУТЬ 

ВПЛИНУТИ НА ФIНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ 



ЗМIНИ ВАРТОСТI ЙОГО ЦIННИХ ПАПЕРIВ, ВИЗНАЧЕНИХ Ч. 1 СТ. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦIННI 

ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" ВIД 23.02.2006 Р. №3480-IV 

№ п/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан ПрАТ “Страхова компанiя "Полiс - 

Центр” Вiдомостi про наявнiсть подiй у звiтному перiодi 

1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було 

2 Прийняття рiшення акцiонерiв про викуп власних акцiй не було 

3 Факти лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було 

4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активiв емiтента.не було 

5 Вiдбулася змiна складу посадових осiб – особлива iнформацiя вiд 19.04.2013 р. 

6 Змiна власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не було 

7 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було 

8 Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було 

9 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не було 

10 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не було 

Виконання значних правочинiв 

В ходi аудиту встановлено, що за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року вчинення значних правочинiв (на суму 

десять i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства) не здiйснювалося. 

Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на управлiнський персонал 

Товариства.  

Аудиторами здiйснено iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства (згiдно з положеннями МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi"). Суттєвих викривлень в фiнансовiй звiтностi за 2013-й рiк не виявлено. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Аудиторська фiрма “АУДИТ”; 

Свiдоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi 

затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26 сiчня 2001 року, термiн дiї до 04 листопада 2015 

року; 

Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0001 вiд 24.09.2009 р.; 

Сертифiкат аудитора серiя А № 000201 вiд 17.02.1994 р. термiн дiї до 17.02.2018 р.; 

Сертифiкат аудитора серiя А № 006007 вiд 26.12.2005 р. дiйсний до 26.12.2015 р.; 

89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1; 

тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91.  

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

Договiр на проведення аудиту вiд 06.02.2014 р. № 3 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 

 

Аудит проведений в перiод з 15.02.2014 р. по 15.04.2014 р.  

 

Директор по аудиту Аудитор: 

(сертифiкат А 000201 (сертифiкат А 006007 

продовжений рiшенням АПУ продовжений рiшенням АПУ 

вiд 31.01.2013 р. №264/2) вiд 30.11.2010 р. № 222/2) 

___________Ю.О. Кiлару _________А.В. Кiлару 

15.04.2014 р. 

89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1 

тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91 

E-mail: kilaru@audit.mk.uzhgorod.ua 

www.audit.mk.uz.ua 



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 2013 2 1 

2 2012 3 3 

3 2011 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/в 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   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток  X  

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/в 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): д/в Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
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  2 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  3 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
10 

 

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)  д/в 

Інші (запишіть)  д/в 

 

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)  д/в 

 

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

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): д/в  X 

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та обов'язками  
X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 3 

 

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

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

кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 



жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні 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) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  д/в 

 



Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Ні 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 Так Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) д/в 

 



Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Згiдно рiшення Наглядової ради 

вiд 08 сiчня 2013р. створено 

службу внутрiшнього аудиту. 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради  X  

За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 



Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): д/в    

 

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? Так 

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

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

оприлюднено: д/в  

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 

д/в 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Метою дiяльностi ПрАТ «СК «Полiс-Центр» є отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв 

Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй 

Товариства та задоволення потреб споживача на ринку страхування. Предметом дiяльностi ПрАТ 

«СК «Полiс-Центр» є: страхування; перестрахування; фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з 

формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням в межах визначених 

законодавчими актами України. Товариство займається такими видами добровiльного 

страхування, вiдповiдно до чинного законодавства України, якi визначенi в лiцензiях на здiйснення 



страховою дiяльностi. Загальнi умови i порядок проведення добровiльного страхування 

визначаються правилами страхування, що встановлюються Товариством. 

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

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

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

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або 

учасника Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або 

учаснику (вiд загальної кiлькостi) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Плоскiвський завод 

мiнеральних вод», Код за ЄДРПОУ 01730673, адреса: 89311, Україна, Закарпатська обл., 

Свалявський р-н, с. Плоске, б., % акцiй - 267 13.485714000000; Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «ПЛОДООВОЧ-Уж», код ЄДРПОУ 05528259, адреса: 88015, Україна, 

Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. Грушевського, 78/2а, % акцiй - 43.714285000000; Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Латуж», код ЄДРПОУ 22103657, адреса: 89600, Україна, 

Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Миру, 16, % акцiй - 37.771428000000; Прiзвище, iм"я, по 

батьковi фiзичної особи Серiя, номер, дата видачi та найменування органу, який видав паспорт* 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi) д/в 

д/в д/в. Усього 94.971427000000  

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

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

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Фактiв щодо порушень внутрiшнiх правил, якi могли б призвести до заподiяння шкоди страховику 

або споживачам фiнансових послуг не виявлено. 

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

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

про відсутність таких заходів. 

За несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цiннi папери 

до Товариства застосовано фiнансову санкцiю у виглядi штрафу у розмiрi 17000,00 грн. (Постанова 

НКЦПФР №554-ЦА-УП-Е вiд 19.06.2013р.) 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Одним iз найважливiших функцiональних завдань управлiння фiнансами суб'єкта господарювання 

являється управлiння фiнансовими ризиками, що забезпечується створенням та реалiзацiєю певної 

моделi управлiння ризиками – ризикменеджмент. Функцiї ризикменеджменту - виявлення, 

iдентифiкацiя, оцiнка та нейтралiзацiя фiнансових ризикiв при здiйсненнi операцiйної, 

iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, а також сукупного ризику фiнансово - господарської 

дiяльностi суб'єкта господарювання в ринковому середовищi. Управлiння ризиками страхової 

компанiї здiйснюється на основi системоутворюючої сукупностi кiлькiсних показникiв 

(коефiцiєнтiв) вiдповiдно до системи цiлей та завдань моделi управлiння грошовими потоками 

суб'єкта господарювання, здiйснюється обов'язкове обґрунтування вибору методiв статистичного, 

математичного та аналiтичного моделювання з метою забезпечення адекватностi виявлення, 

iдентифiкацiї, оцiнки та нейтралiзацiї фiнансових ризикiв у рамках здiйснення операцiйної, 

iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

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

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ СК «Полiс-Центр» протокол №б/н вiд 08.01.2013р. створено 

службу внутрiшнього аудиту, затверджено положення про службу внутрiшнього аудиту. Головним 



завданням внутрiшнього аудиту є перевiрка та оцiнювання внутрiшнього контролю товариства, 

монiторинг функцiонування внутрiшнього контролю та надання рекомендацiй з його 

вдосконалення. До функцiй вiддiлу внутрiшнього аудиту належить проведення аудиторської 

перевiрки бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. 

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

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Протягом року факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

страховика розмiр не зафiксованi.  

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

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Факти купiвлi-продажу виконавчим органом активiв протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi страховика розмiр вiдсутнi. 

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

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

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

Протягом року iз акцiонерами Товариства укладено Договори страхування майна, вантажiв та 

страхування наземного транспорту: - ТзОВ «Плодоовоч-Уж» - 3248,50 тис. грн.; - ТзОВ 

«Плоскiвський завод мiнеральних вод» - 1,8 тис. грн.; - ТзОВ «Латуж» - 2832,30 тис. грн.; - Орендне 

пiдприємство «Ужгородський коньячний завод» – 6632,5 тис. грн. Винагорода членам наглядової 

ради за 2013 рiк не нараховувалась, та становить – 0,00 грн. Директор отримує винагороду за 

виконання своїх обов’язкiв у виглядi заробiтної плати, сума винагороди за 2013 рiк становить – 

90,3 тис. грн.  

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

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

Аудиторський висновок ПрАТ «СК «Полiс-Центр» вiдповiдає вимогам органiв, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.  

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

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

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

Наглядова рада страховика призначила протягом року зовнiшнiм аудитором ПП «Аудит», код 

ЄДРПОУ 20432128, мiсцезнаходження: Закапратська обл. м. Мукачево, пл. Миру, 19/1. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 20 рокiв 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Приватне пiдприємство "Аудит", код ЄДРПОУ 20432138, мiсцезнаходження: Закарпатська обл. м. 

Мукачево, пл. Миру, 19/1 протягом 3 рокiв надає аудиторськi послуги ПрАТ "СК "Полiс-Центр" 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року – вiдсутнi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора – не виявлено. 



Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв: 2008р. - ТОВ Аудиторська 

фiрма «Оригiнал»; 2009-2010 рр. ПП «Ертель-Аудит»; 2011-2013 рр. - ПП «Аудит». 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Факти стягнень, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi 

органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Наявнiсть механiзму розгляду скарг: заяви пiдлягають реєстрацiї, розгяду, збiр iнформацiї, 

прийняття рiшень. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

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

скарги. 

Емiтент уповноважив начальника юридичного вiддiлу Мерзу Дениса Бейловича розглядати 

отриманi скарги. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Протягом року скарги стосовно надання фiнансових послуг не надходили. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг страховика вiдсутнi. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Полiс-Центр" 
за ЄДРПОУ 30649444 

Територія  за КОАТУУ 2110100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 96220 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
14  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 

Грушевського, буд. 78а 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 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 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 102 118 0 

первісна вартість 1001 105 132 0 

накопичена амортизація 1002 3 14 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 2285 2382 0 

первісна вартість 1011 2732 2842 0 

знос 1012 447 460 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 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

3545 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 7404 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 9791 6045 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 13 9 0 

Виробничі запаси 1101 13 9 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

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 7595 9914 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 8 5 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1632 1651 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 3812 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 13144 25256 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 13144 25256 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 319 687 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 319 687 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 22711 41334 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 32502 47379 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15400 15400 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 16 16 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 739 2310 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12143 23596 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 2621 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 25677 41322 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 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 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 6254 4955 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 6254 4955 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 6254 4955 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

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 1 2 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 182 257 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 182 257 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 306 769 0 

Поточні забезпечення 1660 36 29 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 46 45 0 

Усього за розділом IІІ 1695 571 1102 0 

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 32502 47379 0 

 

Примітки 

Пояснення щодо окремих показникiв Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) 

-Валюта балансу станом на 31.12.2012 року, що була 

вiдображена в звiтностi наданої до ДКЦПФР за формами 

прийнятими Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

09.12.2011 року за № 1591 «Про внесення змiн до деяких 

нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв 

України з бухгалтерського облiку» в якостi форм 

фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, становила 

32183,0 тис. грн. 

-В зв’язку з затвердженням Наказом № 73 нових форм в 

актив Балансу (Звiту про фiнансовий стан) додано рядки 

щодо Частки перестраховика у страхових резервах (ряд. 

1180) внаслiдок чого валюта балансу, яка має бути 



вiдображена за новими формами станом на 01.01.2013 

року збiльшилася в активi на величину частки 

перестраховика у страхових резервах 319,0 тис. грн. (ряд. 

1180, 1183) i становить 32502,0 тис. грн., а в пасивi 

зменшилась на суму часток перестраховикiв у страхових 

резервах ( ряд.1530, 1533 – 6254,0 тис. грн.) 

-Показник балансу станом на 31.12.2012 «Iнший 

додатковий капiтал» (ряд. 330 старої форми) в сумi -16 

тис. грн., знайшов своє вiдображення в новiй формi 

станом на 01.01.2013 року в рядку 1405 у статтi «Капiтал 

у дооцiнках», в якому наводиться сума дооцiнки 

необоротних активiв. 

-Показники пасиву балансу станом на 31.12.2012 року 

«Забезпечення виплат персоналу» (ряд. 400 старої форми) 

в якому вiдображалися суми забезпечень (резерв 

вiдпусток), якi Товариством планується використати 

протягом 12 мiсяцiв з дати балансу, для покриття витрат, 

щодо яких вiдповiдне забезпечення було створено, 

знайшли своє вiдображення станом на 01.01.2013 року в 

рядку 1660 «Поточнi забезпечення». 

Керівник Бережанський Микола Миколайович 

Головний бухгалтер Галань Мирослава Михайлiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Полiс-Центр" 
за ЄДРПОУ 30649444 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
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 13621 9683 

Премії підписані, валова сума 2011 13734 14602 

Премії, передані у перестрахування 2012 -1780 -1295 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1299 -3914 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 368 290 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 25 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

13596 

 

9683 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 179 44 

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 ( 1241 ) ( 1139 ) 

Витрати на збут 2150 ( 350 ) ( 126 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 249 ) ( 100 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

11935 

 

8362 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1889 694 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 47 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 24 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

13777 

 

9032 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 752 595 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

13025 

 

8437 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13025 8437 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 154 113 

Витрати на оплату праці 2505 574 482 

Відрахування на соціальні заходи 2510 183 170 



Амортизація 2515 112 100 

Інші операційні витрати 2520 817 568 

Разом 2550 1840 1433 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 14000 14000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 14000 14000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 930.36 602.64 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 930.36 602.64 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Пояснення щодо окремих показникiв у Звiтi про 

фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) 

-Що стосується показника «Чистий дохiд вiд реалiзацiї 

продукцiї» за 12 мiсяцiв 2012 року (за старою формою) i 

12 мiсяцiв 2013 року (за новою формою), то Товариство 

зауважує, що в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про 

сукупний дохiд) є показник «Чистi заробленi страховi 

премiї», щодо якого має бути наведено суму страхових 

премiй (платежiв, внескiв) за договорами страхування 

протягом звiтного перiоду, яка включає частки страхових 

премiй (платежiв, внескiв), належних страховику, 

зменшену на суму резерву незароблених премiй на 

початок звiтного перiоду (за виключенням частки 

перестраховика) i збiльшену на суму резерву 

незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду (за 

виключенням частки перестраховика) та зменшену на 

загальну суму страхових премiй (платежiв, внескiв), 

повернутих страхувальникам протягом звiтного перiоду.  

-В Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний 

дохiд) в рядку 2070 «Чистi понесенi збитки за страховими 

виплатами» Товариством вiдображено рiзницю мiж 

загальною сумою збиткiв за страховими виплатами та 

сумою вiдшкодування, що належить до отримання 

(отриманою) вiд перестраховика цих збиткiв.  

Керівник Бережанський Микола Миколайович 

Головний бухгалтер Галань Мирослава Михайлiвна 
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Приватне акцiонерне товариство 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 41 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 151 169 

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

Надходження від операційної оренди 3040 38 45 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 11414 7060 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 23 10 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 879 ) 

 

( 524 ) 

Праці 3105 ( 486 ) ( 397 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 217 ) ( 186 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 804 ) ( 640 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 717 ) ( 552 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 6 ) ( 6 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 81 ) ( 82 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 1368 ) ( 992 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 86 ) ( 1689 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7827 2856 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 1889 525 

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 ( 225 ) ( 20 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1664 505 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 2621 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 ) ( 2621 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2621 -2621 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 12112 740 

Залишок коштів на початок року 3405 13144 12404 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 25256 13144 

 

Примітки 

Пояснення щодо окремих показникiв у Звiтi про рух 

грошових коштiв (за прямим методом) 

- В новiй формi Звiту про рух грошових коштiв добавлено 

новий рядок 3050 «Надходження вiд страхових премiй», 

для коректностi ряд. 010 старої форми станом на 

31.12.2012р. перенесено в ряд. 3050. 

- В ряд. 3025 «Надходження вiд вiдсоткiв за залишками 

коштiв на поточних рахунках» за аналогiчний перiод 

вiдображено суму вiдсоткiв – 169,0 тис. грн, якi було 

включена в показник «Отриманi вiдсотки» у результатi 

iнвестицiйної дiяльностi. Вiдповiдно в ряд. 3215 за 

аналогiчний перiод вiдображено надходження вiд 

отриманих вiдсоткiв вiд депозитiв -525,0 тис. грн. 

- З ряд. «Iншi надходження» за аналогiчний перiод – 55,0 

тис. грн. видiлено в окремi: ряд. 3040 «Надходження вiд 

операцiйної оренди» - 45,0 тис. грн.; ряд. 3095 «Iншi 

надходження» - 10,0 тис. грн. 

- В новiй формi звiту з`явився ряд. 3150 «Витрачання на 

оплату зобов`язань за страховими контрактами» де для 

спiвставностi видiлено зобов`язання щодо сум 

перестрахування – 992,0 тис. грн. iз ряд. старої форми 

«Iншi витрачання» у колонцi за аналогiчний перiод 

попереднього року. 

-В ряд. 3190 «Iншi витрачання» (за аналогiчний перiод) 

видiлено в ряд. 3150 - 992,0 тис. грн. та додано витрати на 

вiдрядження – 27,0 тис. грн. iз старої форми, оскiльки в 

новiй формi цей рядок вiдсутнiй.  

Керівник Бережанський Микола Миколайович 

Головний бухгалтер Галань Мирослава Михайлiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Полiс-Центр" 
за ЄДРПОУ 30649444 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

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 
МСБО: Суб’єкт господарювання повинен представляти 

грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, застосовуючи, 



прямий метод, або непрямий метод (п.18 МСБО 7). 

НП(С)БО: Пiдприємства можуть обрати спосiб складання 

звiту про рух грошових коштiв за прямим або непрямим 

методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту (форми 

№3).(п.9 НП(С)БО 1) 

ПрАТ "Страхова компанiя "Полiс-Центр" складає Звiт про 

рух грошових коштiв за прямим методом. 

Керівник Бережанський Микола Миколайович 

Головний бухгалтер Галань Мирослава Михайлiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Полiс-

Центр" 
за ЄДРПОУ 30649444 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 15400 16 0 739 12143 -2621 0 25676 

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 15400 16 0 739 12143 -2621 0 25676 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 13025 0 0 13025 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(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 1571 -1571 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 2621 0 2621 

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) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 1571 11453 2621 0 15646 

Залишок на 

кінець року 
4300 15400 16 0 2310 23596 0 0 41322 

 

Примітки д/в 

Керівник Бережанський Микола Миколайович 

Головний бухгалтер Галань Мирослава Михайлiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОЛIС-ЦЕНТР» 

Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ 

За перiод, що закiнчився 31 грудня 2013 року 

Примiтки до фiнансової звiтностi 

1.Загальна iнформацiя 

Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 

Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Полiс-Центр»  

Код за ЄДРПОУ: 30649444. 

Мiсцезнаходження та засоби зв’язку: 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород,  

вул. Грушевського, 78а, тел.: (0312) 66-54-38, факс (0312) 66-41-97.  

1.Дата проведення державної реєстрацiї 05.11.1999 року; Свiдоцтво про державну реєстрацiю 

юридичної особи серiї А01 №209142; Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю 22.04.2010 

року у зв’язку iз змiною найменування юридичної особи. 

2.Номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв про 

замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю 1 415 105 0012 001008. 

3.Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи серiї СТ № 347 видане 21.08.2004р. Державною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.  

4.Чисельнiсть працiвникiв Товариства станом на 31.12.2013 року становить 14 осiб. 

5.Товариство здiйснює професiйну дiяльнiсть на ринку страхування, перестрахування, фiнансову 

дiяльнiсть пов’язану з формуванням та розмiщенням коштiв для покриття страхових резервiв та їх 

управлiнням. Основний вид дiяльностi Товариства – надання страхових та пов’язаних iз ними 

послуг на територiї України на основi вiдповiдних лiцензiй, виданих Державною комiсiєю з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України: 

- Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)], АЕ 284044, видано 

Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, дата видачi 

20.08.2013р., безстроково 

- Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АЕ 284046, видано Нацiональною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, дата видачi 20.08.2013р., безстроково; 

- Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ 284047, видано Нацiональною комiсiєю з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України, дата видачi 20.08.2013р., безстроково; 

- Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ 284045, видано Нацiональною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, дата видачi 20.08.2013р., безстроково; 

- Страхування майна [ крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)], АЕ 

284048 видано Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, дата 

видачi 20.08.2013р. , безстроково; 

- Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, АЕ 284042, видано Нацiональною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, дата видачi 20.08.2013р., безстроково; 

- Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу), АЕ 284043, видано Нацiональною комiсiєю з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України, дата видачi 20.08.2013р., безстроково. 

Склад акцiонерiв та розмiр внескiв до статутного фонду у зв'язку iз змiною акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Полiс-Центр» наступний: 

Акцiонери Мiсцезнаходження Адреса код ЄДРПОУ Кiлькiсть акцiй Внесок до статутного фонду 

(тис.грн.) % у статутном у фондi 

Юридичнi особи  

ТзОВ "Плодоовоч-Уж»,Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грушевського, 78/2, код ЄДРПОУ 



05528259, кiлькiсть акцiй 6120, 6732,0, 43,7% у статутном у фондi; 

Орендне пiдприємство "Ужгородський коньячний завод", Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 

Тiмiрязєва, 19, код ЄДРПОУ 00412122, Кiлькiсть акцiй 704, 774,4; 5,0 % у статутном у фондi; 

ТзОВ"Плоскiвський завод мiнеральних вод", Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Плоске, вул. 

Заводська, 1, 01730673, Кiлькiсть акцiй 1888, 2076,8, 13,5 % у статутном у фондi; 

ТзОВ «Латуж» Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Миру,16, код ЄДРПОУ 22103657, Кiлькiсть 

акцiй 5288, 5816,8, 37,8 % у статутном у фондi. 

Разом 14000 15400,00 100 

Органами управлiння Товариства є: 

•Загальнi збори акцiонерiв Товариства; 

•Наглядова рада; 

•Виконавчий орган. 

 

2.Основа складання фiнансової звiтностi 

Пiдтвердження вiдповiдностi 

Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi 

“МСФЗ”). 

Функцiональна валюта та валюта подання. 

Функцiональною валютою є нацiональна валюта України - гривня. Всi суми у фiнансових звiтах та 

примiтках поданi в тисячах гривень. 

3.Основнi положення облiкової полiтики 

 

Нематерiальнi активи 

Згiдно МСБО 38 «Нематерiальний актив слiд визнавати, якщо i тiльки якщо:  

a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть 

до суб’єкта господарювання; та  

б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.» 

Цiна, яку сплатило Товариство для придбання та створення нематерiальних активiв , вiдображає 

очiкування щодо ймовiрностi надходження до Товариства тих майбутнiх економiчних вигiд, що 

втiленi в цьому активi. Iншими словами, Товариство очiкує, що вiдбудеться надходження 

економiчних вигiд, навiть якщо iснує невизначенiсть щодо часу чи суми такого надходження. 

Таким чином, придбанi нематерiальнi активи завжди вiдповiдатимуть критерiю визнання 

iмовiрностi. 

До нематерiальних активiв Товариства належать лiцензiї на програмне забезпечення, лiцензiї на 

ведення страхової дiяльностi.  

Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю. 

Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi, як безстроковi, не амортизуються. Для всiх iнших 

нематерiальних активiв Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї зi строком 

корисного використання 10 рокiв. 

Основнi засоби 

Придбанi Товариством основнi засоби зараховуються на баланс за їх собiвартiстю.  

Пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченого зносу. Знос основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом.  

З метою облiку основнi засоби в Товариствi згруповано за такими групами: 

Номер групи Найменування основних засобiв Строк корисного використання, рокiв 

II Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов’язанi з будiвництвом 15 

III Будiвлi 20 

Споруди 15 

Передавальнi пристрої 10 

IV Машини та обладнання, з яких:  

електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, 

пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми 

(крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються 



нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, 

модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних 

мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 

гривень 2-5 

V Транспортнi засоби 10 

VI Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5 

IX Iншi основнi засоби 12 

XI Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 

Будiвлi та транспортнi засоби згiдно МСБО 16 облiковуються за переоцiненою вартiстю. 

Амортизацiя основних засобiв проводиться до досягнення залишкової вартостi об'єктом його 

лiквiдацiйної вартостi.  

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання основних засобiв у робочому станi та одержання 

первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання, визнаються 

витратами перiоду. Замiни та вдосконалення, якi можуть продовжити строк корисної експлуатацiї 

чи значно покращити стан активу можуть капiталiзуватися за погодженням з органами управлiння 

Товариством. 

В звiтному перiодi Товариство переоцiнки основних засобiв не здiйснювало. 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи, що знаходиться у сферi дiї МСФЗ (IА8) 39, класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi активи, переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Страхова 

компанiя класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. 

Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на 

безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. 

Порядок облiку iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй 

звiтностi регламентується МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї". Згiдно з цим стандартом 

асоцiйованою компанiєю вважається пiдприємство, в якому iнвестор має суттєвий вплив i яке не є 

нi дочiрнiм, нi спiльним пiдприємством iнвестора. Пiд суттєвим впливом розумiють можливiсть 

брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об'єкта iнвестування, але 

при цьому iнвестор не має права контролювати цю полiтику. 

Основним методом облiку iнвестицiй в асоцiйованi компанiї є метод участi у капiталi. Згiдно з цим 

методом iнвестицiя в асоцiйовану компанiю первiсно вiдображається за собiвартiстю. У 

подальшому вартiсть iнвестицiї коригується (збiльшується або зменшується) на частку iнвестора в 

прибутках (збитках) та iнших змiнах у капiталi асоцiйованої компанiї.  

Фiнансовi активи 

Всi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, 

тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов’язання з купiвлi–продажу активу. До 

стандартних операцiй з купiвлi-продажу вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових 

активiв, в рамках яких передбачається передача активiв у строки, встановленi законодавством або 

прийнятi на ринку. 

Товариство має наступнi фiнансовi активи:  

- фiнансовi активи, доступнi для продажу; 

- грошовi кошти та їх еквiваленти; 

- дебiторська заборгованiсть. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти Товариства включають залишки готiвки в касi, кошти на поточних рахунках в 

банках, депозити. 

Дебiторська заборгованiсть 

Товариство визнає дебiторську заборгованiсть в балансi, коли воно стає стороною контрактних 

зобов’язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi кошти або iншi цiнностi.  

Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка виникає в ходi 

нормального операцiйного циклу або буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 

Поточна дебiторська заборгованiсть вiдноситься до оборотних активiв Товариства. Облiк 



дебiторської заборгованостi здiйснюється в розрiзi контрагентiв та укладених з ними договорiв, 

дотримуючись методу нарахування.  

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що 

кориснiсть цього фiнансового активу зменшується. Об’єктивнi свiдчення мiстять в собi 

спостереженi данi щодо таких подiй: значнi фiнансовi труднощi боржника; порушення контракту 

таке, як прострочування платежiв тощо. 

Вiдповiдно до принципу обачностi та з метою покриття у майбутньому безнадiйної дебiторської 

заборгованостi Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв. 

Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнта сумнiвностi 

по кожному дебiтору окремо. Перiодичнiсть розрахунку резерву сумнiвних боргiв – один раз у 

квартал.  

Станом на дату фiнансової звiтностi Товариство не має довгострокової дебiторської 

заборгованостi. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання  

Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства 

України.  

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць. 

Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються стосовно всiх тимчасових рiзниць,що 

виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей 

фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток виникає в 

результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або зобов’язання за операцiєю, що не являє 

собою об’єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на облiковий прибуток, анi 

на оподатковуваний прибуток чи збиток. 

Товариство не веде облiк вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань з податку на прибуток у 

зв’язку iз вiдсутнiстю податкових рiзниць. 

Запаси 

Запаси – активи Товариства, якi утримуються для споживання пiд час надання послуг та в iншiй 

господарськiй дiяльностi Товариства. 

Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому 

економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. 

Запаси вiдносяться до оборотних активiв Товариства.  

Придбанi запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 

До складу запасiв Товариства вiдносяться канцтовари, розхiднi матерiали до оргтехнiки, 

запчастини до автомобiлiв, МШП та iнше. 

При вибуттi запасiв Товариство використовує такi методи оцiнки: метод середньозваженої 

собiвартостi для палива та метод FIFO для всiх iнших груп запасiв.  

Операцiї страхування 

Страхова компанiя укладає договори страхування, що передбачають передачу страхових ризикiв 

або фiнансових ризикiв або обох видiв ризикiв. Страховими є договори, якi передають суттєвий 

страховий ризик. Такi договори можуть також передавати фiнансовий ризик. В якостi загальної 

полiтики страхова компанiя визнає значним ризиком потенцiйне зобов'язання по виплатi 

вiдшкодування у разi настання страхового випадку, що принаймнi на 10% перевищує суму 

вiдшкодування, що пiдлягає виплатi у разi, якщо страховий випадок не вiдбудеться. 

Страховий контракт - контракт, згiдно з яким одна сторона (страховик) приймає значний 

страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю 

власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) 

негативно вплине на власника страхового полiса.  

Страховий ризик iснує тодi, коли Товариство не має впевненостi щодо наступних аспектiв у 

момент укладання страхового контракту: настання страхового випадку, дата настання страхового 

випадку та сума вiдшкодування за страховим випадком, який вже настав. 

Товариство укладає договори перестрахування з метою обмеження потенцiйного збитку шляхом 

диверсифiкацiї ризикiв. 

Мiсцевi нормативнi акти та умови цих договорiв встановлюють основу для визначення сум 



страхових резервiв з метою повного покриття страхових ризикiв. 

Договори страхування майна головним чином компенсують клiєнтам шкоду, заподiяну їх 

власностi, або вартiсть втраченого майна. Клiєнти, якi здiйснюють комерцiйну дiяльнiсть у 

власних примiщеннях також можуть отримати компенсацiю за втрату доходiв внаслiдок 

неможливостi використання застрахованої власностi в їх пiдприємницькiй дiяльностi (покриття у 

зв'язку з припиненням дiяльностi). 

По всiх договорах страхування, премiї визнаються доходом (заробленi премiї) пропорцiйно 

термiну страхування. Частина премiї, отриманої по договорам, якi вступили в сил у, що 

вiдноситься до iснуючих ризикiв,на дату балансу вiдображається як зобов'язання з незароблених 

премiй. Премiї вiдображено до вирахування комiсiї та валовою сумою з урахуванням будь-яких 

податкiв та зборiв, якi накладаються на такi премiї. 

Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збиткiв вiдносяться на зменшення доходiв по 

мiрi їх виникнення на основi оцiночної величини зобов'язань по компенсацiї власникам договорiв 

або третiм особам постраждалих власникiв договорiв. Вони включають в себе прямi i непрямi 

витрати на врегулювання збиткiв i випливають з подiй, якi сталися до кiнця звiтного перiоду, 

навiть якщо вони ще не були заявленi до вiдома страхової компанiї. Зобов'язання за 

невиплаченими вимогами оцiнюються з використанням припущень по конкретним випадкам, 

заявлених до страхової компанiї, i статистичного аналiзу за вимогами, що вiдбулися, але не є 

заявленими, та для оцiнки очiкуваних виплат бiльш складних вимог, на якi можуть впливати 

зовнiшнi фактори) такi, як судовi рiшення). 

Винагороди по страхуванню, вiдображаються як витрати в перiод коли вони були понесенi. 

Зобов'язання за винагородами по договору, якi, як очiкується, будуть понесенi в майбутньому, 

вiдображається в перiод i коли страховi внески визнаються в облiку. 

Зобов'язання перераховується на кiнець кожного звiтного перiоду з використанням оцiночних 

припущень визначених на початку дiї договору. 

Норматив достатностi активiв 

Страхова компанiя зобов'язана на будь яку дату дотримуватися достатностi активiв, якими 

представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя. 

Норматив достатностi активiв - сума прийнятих активiв, якi вiдповiдають нормам 

диверсифiкованостi активiв на будь яку дату має бути не меншою за суму страхових резервiв. 

До суми прийнятних активiв, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатностi 

активiв, включаються активи в таких обсягах: 

-грошовi кошти на поточних рахунках (крiм розмiщених на поточних рахунках грошових коштiв 

резерву заявлених, але не виплачених збиткiв) – не бiльше 30 вiдсоткiв страхових резервiв.  

Кошти резерву заявлених, але невиплачених збиткiв можуть включатися до суми прийнятних 

активiв грошовими коштами на поточних рахунках у повному обсязi. 

-банкiвськi вклади (депозити), валютнi вкладення згiдно з валютою страхування - разом сума 

грошових коштiв не бiльше 70 вiдсоткiв страхових резервiв, при цьому в кожному банку не бiльше 

20 вiдсоткiв страхових резервiв; 

-нерухоме майно - не бiльше 30 вiдсоткiв страхових резервiв, при цьому в один об'єкт нерухомого 

майна - не бiльше 10 вiдсоткiв страхових резервiв; 

-цiннi папери за вказаним перелiком згiдно Правил розмiщення страхових резервiв - разом не 

бiльше 40 вiдсоткiв страхових резервiв; 

-облiгацiї пiдприємств українських емiтентiв - не бiльше 30 вiдсоткiв страхових резервiв, при 

цьому облiгацiї пiдприємств одного емiтента разом не бiльше 10 вiдсоткiв страхових резервiв; 

-акцiї, облiгацiї iноземних емiтентiв та цiннi папери iноземних держав - разом не бiльше 10 

вiдсоткiв страхових резервiв; 

-iпотечнi сертифiкати, iпотечнi облiгацiї - разом не бiльше 10 вiдсоткiв страхових резервiв; 

- державнi облiгацiї України - не бiльше 80 вiдсоткiв страхових резервiв; 

- права вимоги до перестраховикiв - разом не бiльше 50 вiдсоткiв страхових резервiв (крiм частки 

перестраховикiв у резервi заявлених, але невиплачених збиткiв). 

Права вимоги до перестраховикiв у резервi заявлених, але не виплачених збиткiв приймаються у 

повному обсязi. 



Технiчнi резерви Товариства 

Зобов’язання за договорами страхування включають резерв незароблених премiй, резерви збиткiв 

та iншi резерви.  

Страховi резерви – це грошовi кошти, що утворюються страховиками з метою забезпечення 

майбутнiх виплат страхових сум та страхових вiдшкодувань страхувальникам та третiм особам 

(потерпiлим) залежно вiд видiв страхування. 

Суми створених резервiв визнаються витратами перiоду. Товариство формує i веде облiк 

страхових резервiв у порядку та обсягах встановлених чинним законодавством України станом на 

кожен день. 

Величину страхових резервiв, а саме: резерв незароблених премiй та резерв збиткiв компанiя 

формує та веде облiк за видами страхування. 

Резерв незаробленої премiї, РНП (Unearned premium reserve, UPR) включає частки вiд сум 

надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають 

страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. 

Величина страхових резервiв встановлюється залежно вiд 80 % надходжень сум страхових 

платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв 

(розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку : 

>частки страхових платежiв за першi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на 1/4; 

>частки страхових платежiв за наступнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на 2/4; 

>частки страхових платежiв за останнi три мiсяцi розрахункового перiоду множаться на 3/4 . 

Останнiй мiсяць розрахункового перiоду буде складатися iз кiлькостi днiв на дату розрахунку. 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв формується у випадку, якщо на звiтну дату має мiсце 

неврегульований страховий випадок, тобто страховий випадок щодо якого не прийняте рiшення 

про розмiр страхового вiдшкодування, та становить 100 % вiд очiкуваного страхового 

вiдшкодування. 

Резерв заявлених але не виплачених збиткiв (Reported but not settled claims reserve, RBNS) - оцiнка 

обсягу зобов'язань страховика для здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) 

за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання збиткiв (експертнi, 

консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не оплаченi або оплаченi 

не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв'язку зi страховими подiями, що мали мiсце в 

звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких страховика повiдомлено вiдповiдно 

до вимог законодавства України та/або умов договору. 

Тест на адекватнiсть страхових резервiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює адекватнiсть своїх страхових зобов’язань , 

використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими 

контрактами. Оцiнка, яку виконує страховик (перевiрка адекватностi зобов’язань), включає 

поточнi розрахунки всiх контрактних грошових потокiв та пов’язаних з ними таких грошових 

потокiв, як витрати на врегулювання збиткiв. Аналiз станом на 31.12.2013 року проведено 

сертифiкованим актуарiєм на основi використання поточних оцiнок майбутнiх грошових потокiв 

для укладених договорiв страхування вiдповiдно до вимог МСФЗ 4, параграфи 15-19.  

Здiйснена оцiнка адекватностi наступних страхових зобов’язань: 

Резерву незароблених премiй (РНП); 

Достатнiсть резервiв перевiрено в розрiзi видiв страхування та в цiлому по портфелю.  

Для оцiнки адекватностi резерву незароблених премiй його розмiр, зменшений на аквiзицiйнi 

витрати, порiвнюється з прогнозом майбутнiх виплат i прямих витрат, пов’язаних з веденням 

конкретного напрямку бiзнесу Компанiї.  

Оцiнка майбутнiх витрат визначається на основi коефiцiєнта збитковостi за даним видом 

страхування. Проведення аналiзу збитковостi страхових продуктiв i адекватностi резервiв збиткiв 

проводиться один раз на рiк в кiнцi облiкового року. В Компанiї немає повної статистики по 

збитковостi через вiдсутнiсть значущої статистики зi страхових випадкiв. В зв’язку з цим для 

оцiнки коефiцiєнту збитковостi були використанi данi по страховому ринку України за 

аналогiчними видами страхування. Аналiз збитковостi здiйснювався на рiвнi портфелiв контрактiв 

з подiбними ризиками - по окремих видах страхування (страхових продуктах) та в цiлому по 



портфелю. Оцiнка майбутнiх прямих витрат, пов’язаних з дiючими договорами, отримана на 

основi даних по витратах за попереднiй звiтний рiк.  

За видом страхування «Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного» Компанiя 

теоретично може отримувати регреснi виплати. Оцiнка майбутнiх регресних виплат має 

додаватись до резерву незароблених премiй. В даному випадку аналiз адекватностi резерву 

незароблених премiй проводився без врахування майбутнiх регресних виплат. Це забезпечує 

консервативний пiдхiд до оцiнки адекватностi резерву незароблених премiй.  

Для аналiзу адекватностi зобов’язань використовуються величини резервiв, фактично сформованi 

Компанiєю на 31.12.2013.  

З метою аналiзу на адекватнiсть резерви за кожним видом страхування були згрупованi в двi 

категорiї: «Майнове страхування» та «Iншi види страхування». До категорiї «Майнове 

страхування» увiйшли такi види: «Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ» 

та «Страхування майна (iншого нiж передбачено графами 7-12)». Всi iншi види страхування були 

розглянутi в категорiї «Iншi види страхування». Актуарнi припущення передбачали:  

- достовiрнiсть даних про страховi платежi, вiдшкодування та суми розрахованих Товариством 

резервiв,  

- рiвномiрний розподiл ризику настання страхового випадку протягом перiоду дiї договору при 

оцiнцi резерву РНП. 

Висновки Товариства за результатами проведеного аналiзу: 

Всi тести на достатнiсть резервiв показали, що резерв незароблених премiй, резерв збиткiв, якi 

виникли, але не заявленi, та резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв, сформованi 

Товариством, є адекватними. В зв’язку з цим Товариству не потрiбно створювати додатковi 

резерви.  

Власний капiтал 

Товариство видiляє наступнi статтi власного капiталу: 

• Зареєстрований капiтал (статутний капiтал) – сформований за рахунок внескiв Акцiонерiв 

Товариства, внесених внаслiдок придбання акцiй, випущених Товариством. 

• Резервний капiтал - вiдповiдно до установчих документiв становить не менше 15% вiд розмiру 

статутного капiталу та створюється з метою покриття непередбачених збиткiв при лiквiдацiї 

Товариства. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку 

Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв 

акцiонерного товариства. До досягнення встановленого Статутом розмiру резервного капiталу, 

розмiр щорiчних вiдрахувань до нього не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв вiд суми чистого 

прибутку Товариства за рiк. 

На Загальних зборах акцiонерiв за 2012р., якi вiдбулися 19 квiтня 2013р. прийнято рiшення про 

збiльшення резервного фонду компанiї на 1572,0 тис. грн., на звiтну дату резервний фонд 

становить 2310,00 тис. грн.  

• Додатковий капiтал - це сума, на яку вартiсть реалiзацiї випущених акцiй перевищує їхню 

номiнальну вартiсть.  

• Капiтал у дооцiнках – сума дооцiнки або уцiнки активiв Товариства. 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - прибутки або збитки одержанi в результатi 

господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства. 

 

Витрати на персонал 

Витрати на виплати персоналу вiдображаються у звiтностi вiдповiдно до принципу вiдповiдностi, 

тобто вiдповiдають тому перiоду до якого вони вiдносяться. 

До виплат працiвникам Товариства вiдносяться: 

Поточнi виплати працiвникам за вiдпрацьований час; 

Поточнi виплати працiвникам за невiдпрацьований час; 

Виплати при звiльненнi працiвникiв; 

Iншi виплати працiвникам. 

Виплати за невiдпрацьований час, якi належать до накопичення, визнаються зобов’язанням через 

створення забезпечення (резерв вiдпусток) у звiтному перiодi. 



Сума забезпечення визначається щоквартально, як добуток фактично нарахованої заробiтної плати 

працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до 

загального планового фонду оплати працi. Залишок резерву оплати вiдпусток в Товариствi 

переглядається на кiнець року. Величина сформованого резерву визнається витратами перiоду i 

змiнюється по мiрi використання працiвниками вiдпусток або донарахування резерву. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

визнається, якщо контрагент виконав свої зобов`язання за угодою, i облiковується за 

справедливою вартiстю. Взаємний залiк дебiторської i кредиторської заборгованостi виконується у 

випадках, коли є юридичне право такого взаємного залiку. 

Доходи та витрати 

Доходи та витрати в Товариствi облiковуються за принципом вiдповiдностi - при цьому доходи i 

витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх 

виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв за винятком доходу вiд 

виставлених регресних вимог, який визнається у фiнансовiй звiтностi за датою надходження 

грошових коштiв. 

Оренда 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, грунтується на аналiзi 

змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить його 

виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування 

активом у результатi даної угоди. 

Операцiйна оренда - страхова компанiя як орендодавець 

Договори оренди, за яким у компанiя залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння 

активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi 

договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i 

визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що й дохiд вiд оренди. Умовнi платежi по 

орендi визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi. 

4.Класифiкацiя та оцiнка активiв 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi: 

Станом на 31.12.13 року вiдображено фiнансовi iнвестицiї як внесок до статутного капiталу 

iншого пiдприємства, якi облiковуються за методом участi в капiталi – 3545,00 тис. грн., через 

збиткову дiяльнiсть об’єкта iнвестування вартiсть iнвестицiй зменшено на частку в сумi чистого 

збитку, що вiдображено в Звiтi про фiнансовi результати, ряд. 2255 «Витрати вiд участi в 

капiталi». 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги: 

Станом на 31.12.2013р. вiдображено дебiторську заборгованiсть за послуги страхування – 9914,0 

тис. грн. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 1651,0 тис. грн.: 

Включає заборгованiсть по вимогах частки перестраховика у вiдшкодування – 25,0 тис. грн., iншу 

поточну дебiторську заборгованiсть, а саме, поворотну фiнансову позику iншому пiдприємству у 

сумi 1620,0 тис. грн.; iншу поточну заборгованiсть -6,0 тис. грн.  

Поточнi фiнансовi iнвестицiї: 

Станом на звiтну дату облiковуються фiнансовi iнвестицiї здiйсненi в iнше пiдприємство, з метою 

перепродажу у сумi - 3812,0 тис. грн., якi на початок звiтного перiоду були вiдображенi в ряд. 045 

Балансу як iншi фiнансовi iнвестицiї. 

Грошi та їх еквiваленти 

Станом на 31.12.13 року на балансi Товариства облiковуються залишки грошових коштiв в сумi 

25256,00 тис. грн., зокрема на поточних рахунках – 6707,0 тис. грн., вклади в банках (депозити) – 

18549,0 тис. грн. 

Частка перестраховика у страхових резервах 

У зв’язку iз затвердженням нових форм звiтностi, якi застосовуються починаючи з 1 кварталу 2013 

року, в Активi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 01.01.2013р. вiдображена частка 

перестраховика у страхових резервах в сумi 319,00 тис. грн. Даний показник станом на кiнець 



31.12.12р. був вiдображений в Пасивi Балансу – що призвело до вiдмiнностей у пiдсумковiй 

валютi Балансу на 01.01.13 в порiвняннi з пiдсумком валюти балансу станом на 31.12.12р. 

Частка перестраховика у страхових резервах незароблених премiй станом на 31.12.13р. – 687,00 

тис. грн. 

5. Класифiкацiя та оцiнка власного капiталу  

Власний капiтал 

Власний капiтал (структура) 01.01.2013 31.12.2013 

Зареєстрований капiтал (статутний капiтал) 15400,0 15400,0 

Додатковий капiтал  

Капiтал у дооцiнках 16,0 16,0 

Резервний капiтал 739,0 2310,0 

Неоплачений капiтал (2621,0)  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 12143,0 23596,0 

Всього 25677,0 41322,0 

Чистi активи Товариства 

Товариство станом на 31 грудня 2013 року визначило чистi активи (активи пiдприємства за 

вирахуванням його зобов’язань) у розмiрi 41322,0 тис. грн., що бiльше вiд розмiру статутного 

капiталу на 25922,0 тис. грн.  

6 . Класифiкацiя та оцiнка зобов’язань та забезпечень 

Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 

Станом на 31.12.13р. – iнших забезпечень, крiм забезпечень на виплати персоналу в сумi 29,00 тис. 

грн. Товариство не має. 

Страховi резерви: 

Нараховано Резерв незароблених премiй у сумi 4955,0 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 

з вихiдного перестрахування: станом на 31.12.13р. – 769,00 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов`язання:  

Станом на 31.12.13р. – 45,00 тис. грн. 

Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом 

Станом на 31.12.13р. на балансi Товариства облiковувалась кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом, а саме з податку на прибуток, в сумi 257,0 тис. грн. 

7. Аналiз доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi 

Аналiз страхових премiй та страхових вiдшкодувань за 2013 рiк: 

Чистi заробленi страховi премiї 13621,0 

Премiї пiдписанi 13734,0 

Премiї, переданi у перестрахування -1780,0 

Змiна резерву незароблених премiй +1299,0 

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй +368,0 

Собiвартiсть реалiзованих послуг  

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами -25,0 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг 13596,0 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами за 2013 рiк в сумi – 25,00 тис. грн. вiдображають 

рiзницю мiж загальною сумою збиткiв за страховими виплатами та сумою вiдшкодування, що 

належить до отримання (отриманою) вiд перестраховика цих збиткiв. 

До iнших операцiйних доходiв належать: 

- дохiд вiд операцiйної оренди 28,0 тис. грн. 

- надходження вiд вiдсоткiв нарахованих на залишкiв коштiв на поточних рахунках 151,0 тис. грн. 

Елементи операцiйних витрат: 

матерiальнi затрати 154,0 

витрати на оплату працi 574,0 

витрати на вiдрахування на соцiальнi заходи 183,0 

витрати з амортизацiї 112,0 

iншi операцiйнi витрати 817,0 



Всього 1840,0 

Iншi операцiйнi витрати 249,0 тис. грн. 

Включають iншi операцiйнi витрати: визнанi штрафи, послуги стороннiх органiзацiй. 

Iншi фiнансовi доходи: 

Доходи вiд депозитiв – 1889,0 тис. грн. 

Податки на прибуток: 

Витрати з податку на прибуток за 2013 рiк 752,0 тис. грн. 

В зв’язку iз змiною форм фiнансової звiтностi вiдповiдно до Наказу МФУ вiд 07.02.2013 року за № 

73 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi» (далi – Наказ № 73), Комплексною iнформацiйною системою 

також запропонованi до заповнення зазначенi форми звiтностi, Приватне акцiонерне товариство 

«Страхова компанiя «Полiс-Центр» надає пояснення щодо змiн, якi мали мiсце в показниках 

Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 01.01.2013 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про 

сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) - за аналогiчний перiод 

попереднього року, тобто за 12 мiсяцiв 2012, а також на 31.12.2013 року: 

Пояснення щодо окремих показникiв Балансу (Звiту про фiнансовий стан) 

- Валюта балансу станом на 31.12.2012 року, що була вiдображена в звiтностi наданої до 

Нацкомфiнпослуг за формами прийнятими Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.12.2011 

року за № 1591 «Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв 

України з бухгалтерського облiку» в якостi форм фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, становила 32183,0 тис. грн. 

- В зв’язку з затвердженням Наказом № 73 нових форм в актив Балансу (Звiту про фiнансовий 

стан) додано рядки щодо Частки перестраховика у страхових резервах (ряд. 1180) внаслiдок чого 

валюта балансу, яка має бути вiдображена за новими формами станом на 01.01.2013 року 

збiльшилася в активi на величину частки перестраховика у страхових резервах 319,0 тис. грн. (ряд. 

1180, 1183) i становить 32502,0 тис. грн., а в пасивi зменшилась на суму часток перестраховикiв у 

страхових резервах ( ряд.1530, 1533 – 6254,0 тис. грн.) 

- Показник балансу станом на 31.12.2012 «Iнший додатковий капiтал» (ряд. 330 старої форми) в 

сумi -16 тис. грн., знайшов своє вiдображення в новiй формi станом на 01.01.2013 року в рядку 

1405 у статтi «Капiтал у дооцiнках», в якому наводиться сума дооцiнки необоротних активiв. 

- Показники пасиву балансу станом на 31.12.2012 року «Забезпечення виплат персоналу» (ряд. 400 

старої форми) в якому вiдображалися суми забезпечень (резерв вiдпусток), якi Товариством 

планується використати протягом 12 мiсяцiв з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких 

вiдповiдне забезпечення було створено, знайшли своє вiдображення станом на 01.01.2013 року в 

рядку 1660 «Поточнi забезпечення». 

Пояснення щодо окремих показникiв у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) 

- Що стосується показника «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї» за 12 мiсяцiв 2012 року (за 

старою формою) i 12 мiсяцiв 2013 року (за новою формою), то Товариство зауважує, що в Звiтi 

про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) є показник «Чистi заробленi страховi премiї», 

щодо якого має бути наведено суму страхових премiй (платежiв, внескiв) за договорами 

страхування протягом звiтного перiоду, яка включає частки страхових премiй (платежiв, внескiв), 

належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премiй на початок звiтного перiоду 

(за виключенням частки перестраховика) i збiльшену на суму резерву незароблених премiй на 

кiнець звiтного перiоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму 

страхових премiй (платежiв, внескiв), повернутих страхувальникам протягом звiтного перiоду.  

- В Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) в рядку 2070 «Чистi понесенi збитки 

за страховими виплатами» Товариством вiдображено рiзницю мiж загальною сумою збиткiв за 

страховими виплатами та сумою вiдшкодування, що належить до отримання (отриманою) вiд 

перестраховика цих збиткiв.  

Пояснення щодо окремих показникiв у Звiтi про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

- В новiй формi Звiту про рух грошових коштiв добавлено новий рядок 3050 «Надходження вiд 

страхових премiй», для коректностi ряд. 010 старої форми станом на 31.12.2012р. перенесено в 

ряд. 3050. 



- В ряд. 3025 «Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках» за 

аналогiчний перiод вiдображено суму вiдсоткiв – 169,0 тис. грн, якi було включена в показник 

«Отриманi вiдсотки» у результатi iнвестицiйної дiяльностi. Вiдповiдно в ряд. 3215 за аналогiчний 

перiод вiдображено надходження вiд отриманих вiдсоткiв вiд депозитiв -525,0 тис. грн. 

- З ряд. «Iншi надходження» за аналогiчний перiод – 55,0 тис. грн. видiлено в окремi: ряд. 3040 

«Надходження вiд операцiйної оренди» - 45,0 тис. грн.; ряд. 3095 «Iншi надходження» - 10,0 тис. 

грн. 

- В новiй формi звiту з`явився ряд. 3150 «Витрачання на оплату зобов`язань за страховими 

контрактами» де для спiвставностi видiлено зобов`язання щодо сум перестрахування – 992,0 тис. 

грн. iз ряд. старої форми «Iншi витрачання» у колонцi за аналогiчний перiод попереднього року. 

- В ряд. 3190 «Iншi витрачання» (за аналогiчний перiод) видiлено в ряд. 3150 - 992,0 тис. грн. та 

додано витрати на вiдрядження – 27,0 тис. грн. iз старої форми, оскiльки в новiй формi цей рядок 

вiдсутнiй.  
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