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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
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(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "IНДУСТРIАЛЬНА" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32920354 
4. Місцезнаходження: 03062, Україна, Святошинський р-н, Київ, проспект Перемоги, 65 
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-5937320, 044-5937313 
6. Адреса електронної пошти: info@industrials.com.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2019, 25 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

http://industrials.co
m.ua/files/Zvit_26.0

4.2019.pdf 26.04.2019 
 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)  
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління  
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати  
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента  
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру  
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
Юридичнi особи, щро володiють 5% та бiльше акцiй емiтента - вiдсутнi. Емiтент не має 
зобов'язань за кредитами, випусками облiгацiй, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi 
права, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, та за iншими цiнними 
паперами, оскiльки таких не має. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"IНДУСТРIАЛЬНА" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 А01 № 251938 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 19.07.2004 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 21000000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 13 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.12 - [2010]Iншi види страхування, крiм страхування життя 
 65.20 - [2010]Перестрахування 
 66.29 - [2010]Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" 
2) МФО банку 
 339500 
3) Поточний рахунок 
 26503000049001 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" 
5) МФО банку 
 339500 
6) Поточний рахунок 
 26503000049001 
 
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 ТОВ "УЛФ-ФIНАНС" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 41110750 
4) Місцезнаходження 
 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, буд.35-А, оф. 300 
5) Опис  
 Емiтент володiє часткою 28% Статутного капiталу Товариства, що становить 23 800,0 
тис.грн. Внесок здiйснено в повному повному обсязi в грошовiй формi. Емiтенту належать права 



стосовно управлiння створеною юридичною особою в межах прав визначених в Статутi 
Товариства та вiдповiдно до дiючого законодавства як учасника товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю. 
 
 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
у звiтному перiодi змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалося 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
13 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
ПрАТ "СК "Iндустрiальна" є учасником Банкiвської Групи ТАС 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
пропозицiй не надходило 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облiкова полiтика розроблена на основi МСФЗ та МСБО, з дотриманням вимог дiючого 
законодавства України 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 



нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Емiтент надає послуги зi страхування ризикiв, iнших нiж страхування життя. А саме, 
страхування майнових ризикiв, вiдповiдно до отриманих лiцензiй. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
На виконання вимог щодо диверсифiкацiї та високої якостi активiв страхової компанiї, емiтент 
протягом останнiх п'яти рокiв придбавав високолiквiднi активи - цiннi папери, облiгацiї 
пiдприємств, та вiдчуджував фiнансовi активи з метою отримання прибутку. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби на 31 грудня 2018 року представленi  таким чином:  
 
Будiвлi, споруди, 788 тис. грн. Офiсне обладнання,iнструменти та iншi ОЗ 43 тис. грн.  
Автотранспорт, 82 тис. грн.  Нематерiальнi активи, 99 тис. грн.  Разом, 1012тис. грн. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
д/н 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Отримання доходiв вiд основної дiяльностi та розмiщення вiльних коштiв страховика 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
д/н 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Збiльшення конкурентних переваг за рахунок гнучкого i привабливого страхового продукту, 
досягнення росту розмiру надходжень страхових платежiв, укрiплення довiри до Компанiї зi 
сторони страхувальникiв та партнерiв. Забезпечення належного рiвня прибутковостi. 
Збiльшення рiвню автоматизацiї процесiв Компанiї (програмнi комплекси); 
 



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
д/н 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
д/н 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Фiзичнi i юридичнi особи, якi є 
власниками акцiй ПрАТ <СК 

<IНДУСТРIАЛЬНА> 

Згiдно з перелiком акцiонерiв, 
складеному в порядку, встановленому 

законодавством про депозитарну 
систему України, на дату скликання 

зборiв 
Наглядова рада Голова Наглядової ради  та 2 (два) 

члени Наглядової ради 
Голова Наглядової ради Попенко 

Сергiй Павлович, представник 
Акцiонера Член Наглядової ради 

Бiлоног Олексiй Вiкторович, 
представник Акцiонера Член 

Наглядової ради Зiнкевич Вiкторiя 
Вiталiївна, представник Акцiонера 

Ревiзор Одноосiбний орган Дацун Сергiй Васильович 
Голова Правлiння Одноосiбний виконавчий орган Кравцова Свiтлана Борисiвна 

 

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

1) Посада 
 Голова Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кравцова Свiтлана Борисiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1972 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж роботи (років) 
 25 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ЗАТ "Страхова компанiя "ТАС-КАПIТАЛ", 31282857, Голова Правлiння 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 19.07.2004, обрано згiдно до вимог Статуту Товариства та Закону України "Про 
акцiонернi товариства" безстроково 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та 
Статутом, Положенням про виконавчий орган. Змiн у звiтному перiодi не було. Винагорода в  



натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, 
Товариство не має. 
 
1) Посада 
 Ревiзор акцiонерного товариства 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Дацун Сергiй Васильович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1974 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 27 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 д/н, д/н, д/н 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 21.04.2017, обрано 5 рокiв 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про 
Ревiзора Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента 
не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Посадова особа працює з 23.01.2014 року по сьогоднiшнiй день на посадi 
Фiнансовий директор у ТОВ <ГРУПА ТАС> ( код ЄДРПОУ 38726562, м.Київ, вул. Симона 
Петлюри, 30). Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi,  та 
про наявнiсть iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Iншої iнформацiї, що пiдлягає 
розкриттю, Товариство не має. 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Попенко Сергiй Павлович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1976 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 25 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 д/н, д/н, д/н 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 16.04.2018, обрано три роки 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням про 
Наглядову раду Товариства та цивiльно-правовим договором, що укладений з посадовою 
особою. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 



виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Посадова особа не є акцiонером Товариства. Посадова особа є предстваником 
акцiонера, що володiє бiльше 10% акцiй. Посадова особа з 26.09.2013 р. по сьогоднiшнiй день 
працює у ТОВ <ГРУПА ТАС> ( код ЄДРПОУ 38726562, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30) - 
Голова Ради Директорiв.Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi 
данi  та про наявнiсть iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншої iнформацiї, що 
пiдлягає розкриттю, Товариство не має.  У зв'язку iз закiнченням строку повноважень Посадова 
особа була переобрана рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2018 року на 
новий строк. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бiлоног Олексiй Вiкторович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1975 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 26 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 д/н, д/н, д/н 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 16.04.2018, обрано три роки 
9) Опис 
 У зв'язку iз закiнченням строку повноважень Посадова особа була переобрана рiшенням 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2018 року на новий строк. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначенi Статутом ,Положенням про Наглядову раду Товариства, 
цивiльно-правовим договором, що укладений з посадовою особою. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не є акцiонером 
Товариства. Посадова особа є предстваником акцiонера, що володiє бiльше 10% акцiй. Посадова 
особа працює з 01.10.2013 р. по сьогоднiшнiй день у ТОВ <ГРУПА ТАС>( код ЄДРПОУ 
38726562, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 30) на посадi Директор з юридичних питань. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi,  та про наявнiсть iнших 
посад на будь-яких iнших пiдприємствах.   Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, 
Товариство не має. 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Мельник Марина Миколаївна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1968 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 



 27 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "СК "ЗДОРОВО", 33637321, Заступник Головного бухгалтера 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 22.03.2013, обрано безстроково 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 
Винагорода в  натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж керiвної 
роботи (рокiв) -10 рокiв Попереднi посади: Заступник Головного бухгалтера Посадова особа не 
надала згоди на розкриття iнформацiї щодо займаних нею керiвних посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах.  Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Зiнкевич Вiкторiя Вiталiївна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1991 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 5 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 д/н, д/н,  01.10.2013р. по сьогоднiшнiй день  працює на посадi юриста, Заступника 
Директора з юридичних питань в  ТОВ <ГРУПА ТАС> 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 16.04.2018, обрано три роки 
9) Опис 
 У зв'язку iз закiнченням строку повноважень Посадова особа була переобрана рiшенням 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2018 року на новий строк. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням Про Наглядову раду Товариства та 
цивiльно-правовим договором , що укладений з посадовою особою. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.   Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не є акцiонером 
Товариства. Посадова особа є предстваником акцiонера, що володiє бiльше 10% акцiй. Посадова 
особа працює  01.10.2013р. по сьогоднiшнiй день  на посадi Заступника Директора з 
юридичних питань в  ТОВ <ГРУПА ТАС> ( код ЄДРПОУ 38726562, м.Київ, вул. Симона 
Петлюри, 30). Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi, стаж 
керiвної роботи та про наявнiсть iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах.   Iншої 
iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, Товариство не має. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 
Голова Правлiння Кравцова Свiтлана 

Борисiвна 
 0 0 0 0 

Ревiзор 
акцiонерного 
товариства 

Дацун Сергiй 
Васильович 

 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Попенко Сергiй 
Павлович 

 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Бiлоног Олексiй 
Вiкторович 

 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Мельник Марина 
Миколаївна 

 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Зiнкевич Вiкторiя 
Вiталiївна 

 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 
 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД НР 236201 
1097, КIПР, д/н р-н, Нiкосiя, 
Дiагору, 4 КЕРМIА ХАУС, 

Квартира/Офiс 104 
0,9 

Т.А.С. ОВЕРСIАС 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 

 НР 239493 
1097, КIПР, д/н р-н, Нiкосiя, 
Дiагору, 4 КЕРМIА ХАУС, 

Квартира/Офiс 104 
0,1 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Тiгiпко Сергiй Леонiдович 99 
Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Збiльшення конкурентних переваг за рахунок гнучкого i привабливого страхового продукту, 
досягнення росту розмiру надходжень страхових платежiв, укрiплення довiри до Компанiї зi 
сторони страхувальникiв та партнерiв. Забезпечення належного рiвня прибутковостi. 
Збiльшення рiвню автоматизацiї процесiв Компанiї (програмнi комплекси); 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
 Забезпечення належного рiвня прибутковостi. Збiльшення рiвню автоматизацiї процесiв 
Компанiї (програмнi комплекси) 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА> не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо 
похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних 
паперiв. 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА> не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо 
похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних 
паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 



ризику грошових потоків 
Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо схильностi емiтента до цiнового або 
кредитного ризикiв не надається. 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Корпоративне управлiння ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА>  - процес, який використовується  
для спрямування та управлiння дiяльнiстю Страхової компанiї з метою забезпечення її 
безпечностi та надiйностi, а також пiдвищення її вартостi. Дотримання ведеться  з 
додержанням: Принципiв корпоративного управлiння України, затверджених рiшенням 
НКЦПФР вiд 22.07.2014р. № 955, розмiщено для публiчного доступу на сайтi Товариства 
industrials.com.ua в роздiлi Документи.  Положень законiв України <Про акцiонернi 
товариства>, <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг>; 
Положень Статуту ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА> 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
д/н 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 
вимоги. 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
д/н 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  
Дата проведення 16.04.2018 
Кворум зборів 100 
Опис Порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 1.

 Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2.
 Затвердження  регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт 
Голови Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi  
Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення про затвердження звiту Голови 
Правлiння. 4. Звiт Наглядової ради  Товариства за 2017 рiк. Прийняття 
рiшення про затвердження звiту Наглядової ради. 5. Звiт та висновки 
Ревiзора  Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення про затвердження 
звiту та висновкiв Ревiзора.  6. Прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiтiв Голови Правлiння, Наглядової ради, Ревiзора.  7.
 Затвердження рiчного фiнансового звiту  Товариства за 2017 рiк.  



8. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2017 рiк, 
затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати.  9. Про 
припинення повноважень Голови та  членiв Наглядової ради.  10.
 Обрання Голови та членiв Наглядової ради. 11. Затвердження умов 
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення 
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради. 12. Про 
внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї 
Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання нової 
редакцiї Статуту Товариства  та вчинення дiй з метою державної 
реєстрацiї  змiн до  Статуту, що не пов'язанi з внесенням змiн до 
вiдомостей  про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi 
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. 13.
 Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства: про Загальнi 
збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про 
Ревiзора Товариства. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства в 
новiй редакцiї.  14. Прийняття рiшення про попереднє  надання згоди  
на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.  15.
 Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством правочинiв з заiнтересованiстю, якi можуть вчинятися 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.   
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: За всiма 
питаннями Порядку денного рiшення приймалися <За> -  75 000 голосiв, 
що складає 100% голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для 
участi у Зборах; 

 
 
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 
(зазначити) 

д/н 

 
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 
відсотками акцій 

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 
(зазначити) 

д/н 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(зазначити) 
д/н 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада   
Виконавчий орган   
Ревізійна комісія (ревізор)   
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства  

д/н 

Інше (зазначити) д/н 
 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: д/н 
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: д/н 
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 



членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 3 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити) д/н 

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н 
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н 
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада 
Незалежний член 

Так Ні 
Попенко Сергiй Павлович Голова Наглядової Ради  X 
Опис: Представник акцiонера, що володiє бiльш нiж 10% акцiй 
Бiлоног Олексiй 
Вiкторович 

Член Наглядовой Ради  X 

Опис: Представник акцiонера, що володiє бiльш нiж 10% акцiй 
Зiнкевич Вiкторiя 
Вiталiївна 

Член Наглядовой Ради  X 

Опис: Всi члени - представники акцiонера, що володiє бiльш нiж 10% 
акцiй 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
д/н 

 X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

 X 

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

 X 



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

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена 

X  

Інше 
(зазначити) 

д/н 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
За звiтний перiод проведено 9 засiдань Наглядової ради.  Наглядовою радою  розглядалися 
питання фiнансово-господарської дiяльностi Товариства приймалися управлiнськi рiшення з усiх 
питань, що забезпечують стабiльну роботу Товариства.  В 2018 роцi Наглядова рада приймала 
рiшення про скликання рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, визначення проектiв порядку 
денного та затвердження порядку денного зборiв акцiонерiв, призначення робочих органiв для 
проведення загальних зборiв акцiонерiв, затвердження форми та тексту бюлетенiв для 
голосування на загальних зборах акцiонерiв,  про порядок та строк виплати дивiдендiв. 
Наглядова рада приймала рiшення про участь Товариства у створеннi юридичних осiб та продаж 
належних Товариству корпоративних прав в юридичних особах). Наглядовою радою  прийнято 
рiшення про затвердження аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк та узгоджено умови договору, що укладений з 
аудиторською фiрмою . 
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше 
(запишіть) 

д/н 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Одноосiбний  Функцiональнi обовязки Голови Правлiння  

передбаченi Статутом Товариства та 
Положенням про Виконавчий орган , якi 
розмiщенi для загального доступу на 
веб-сайтi Товариства  за посиланнями:    
http://industrials.com.ua/files/statut_180416.pdf 
http://industrials.com.ua/files/position_01.pdf 

Опис Голова Правлiння 
 
Примітки 
Наглядова Рада ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА> є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 
Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює дiяльнiсть Товариства. 
Члени Наглядової ради Товариства обирались Загальними зборами з числа фiзичних осiб, що 
мають цивiльну дiєздатнiсть строком на три роки. Протягом 2018 року у складi Наглядової ради 
вiдбувались змiни.  Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 16 



квiтня 2018 року, Наглядову раду Товариства обрано строком на 3 (три) роки в наступному 
складi: 1) Голова Наглядової ради Товариства-Попенко Сергiй Павлович; 2) Член Наглядової 
ради Товариства-Бiлоног Олексiй Вiкторович; 3) Член Наглядової ради Товариства-Зiнкевич 
Вiкторiя Вiталiївна. Факт створення комiтету Наглядової Ради вiдсутнiй.  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 
посаду ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) 

ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та 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 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 



Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

ні так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  
так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства X  
Положення про порядок розподілу прибутку X  
Інше (запишіть) д/н 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 

загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
Національ
ної комісії 
з цінних 

паперів та 
фондового 
ринку про 

ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-с

торінці 
акціонерн

ого 
товариства 



регульова
ної 

інформації 
від імені 

учасників 
фондового 

ринку 
Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

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

так так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 
документи 

так ні так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

так ні так так ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

д/н 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 



З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів 

 X 

Інше 
(зазначити) 

д/н 

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

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Тiгiпко Сергiй Леонiдович  99 
 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства регулюється  чинним 
законодавством та Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Положенням про 
Виконавчий орган, Положенням про Ревiзора копiї яких розмiщено для публiчного доступу на 
сайтi Товариства: industrials.com.ua 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб Товариства  передбаченi чинним законодавством та Статутом 
Товариства, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Виконавчий орган, Положенням 



про Ревiзора копiї яких розмiщено для публiчного доступу на сайтi Товариства:  
industrials.com.ua /роздiл Статут, положення 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 
корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА>, що включає опис основних характеристик систем 
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або  опосередковано є 
власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та 
голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та 
звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 
2018 року.  На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, 
складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону 
України <Про цiннi папери та фондовий ринок> та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 
38 до <Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв> 
 
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
З метою висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 
частини 3 статтi 401 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> у Звiтi про 
корпоративне управлiння, нами перевiрена iнформацiя Товариства, яка надана у Звiтi про 
корпоративне управлiння за 2018 рiк, що є частиною Звiту про управлiння (Звiту керiвництва) та 
вiдповiдає вимогам Закону України <Про цiннi папери> та Закону України <Про фiнансовi 
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> вiд 12.07.2001р. №2664-III (зi 
змiнами i доповненнями). Данi у Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва) в цiлому вiдповiдають 
даним фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 
 
 



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

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

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

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович 74 250 99 74 250 0 

Усього 74 250 99 74 250 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Простi iменнi 75 000 280,00 Права та обов'язки Акцiонерiв передбаченi Статутом 
Товариства та дiючим законодавством України 

пропозицiя вiдсутня 

Примітки: 

Товариство здiйснило приватне розмiщення 100% своїх акцiй. Статутний капiтал сплачений повнiстю. 





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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
05.10.2004 595/1/04 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

UA1019301001 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 75 000 7 500 000 100 

Опис 

Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - формування статутного капiталу. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках 
торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за реєстрацiйним №595/1/04 вiд 05.10.2004р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку, втратило чиннiсть. 

22.08.2007 358/1/07 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

України 

UA4000018436 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

280 75 000 21 000 000 0 

Опис 
Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Метою додаткової емiсiї є збiльшення статутного капiталу Товариства, шляхом 
збiльшення номiнальної вартостi однiєї акцiї. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. 
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 
паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 
періоду 

У звітному періоді 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 2 325 000 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 31 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 2 171 898,75 0 

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

  20.04.2018  

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

  10.05.2018  

Спосіб виплати дивідендів   через 
депозитарну 

систему 
України в 
порядку, 

встановлено
му 

Нацiонально
ю комiсiєю з 

цiнних 
паперiв та 
фондового 

ринку. 

 

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну систему 
із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

  07.11.2018, 
2 171 898,75 

 

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату 

    

Опис Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про 
виплату дивiдендiв: 16.04.2018; Дата прийняття уповноваженим органом 
акцiонерного товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, 
якi мають право на отримання дивiдендiв:20.04.2018 ; Порядок виплати 
дивiдендiв: грошовими коштами, пропорцiйно кiлькостi  акцiй, належних  
кожному акцiонеру,  з розрахунку  по 31,00 грн на одну акцiю; Строк виплати 
дивiдендiв: протягом шести мiсяцiв; Найменування уповноваженого органу, який 
прийняв рiшення: загальнi збори акцiонерiв; Порядок виплати дивiдендiв 
(виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або кiлькома частками 



пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв):виплата всiєї 
суми дивiдендiв в повному обсязi ; Спосiб виплати дивiдендiв (через депозитарну 
систему або безпосередньо акцiонерам):через депозитарну систему; Строк 
виплати дивiдендiв:протягом шести мiсяцiв . Дивiденди акцiонерам виплаченi за 
результатами дiяльностi Товариства у 2017 роцi. На дату надання звiту дивiденди 
виплаченi в повному обсязi. 

 
 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 1 046 913 0 0 1 046 913 
  будівлі та споруди 853 788 0 0 853 788 
  машини та обладнання 61 43 0 0 61 43 
  транспортні засоби 132 82 0 0 132 82 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 1 046 913 0 0 1 046 913 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами): з урахуванням вимог чинного законодавства України, 
облiкової полiтики пiдприємства та виробничої необхiдностi. Первiсна 
вартiсть основних засобiв: на кiнець звiтного перiоду - 4103 тис.грн. 
Ступiнь зносу основних засобiв: 78% Сума нарахованого зносу: 3190 
тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: продажем 
транспортних засобiв за ринковою вартiстю, яка пiдтверджена звiтом 
незалежного оцiнювача, протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про всi 
обмеження на використання майна емiтента: обмежень немає 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 



за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 422 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 425 X X 
Опис Зобов'язань за кредитами, цiнними паперами та фiнансовими 

iнвестицiями немає. 
 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"IНДУСТРIАЛЬНА" 

за ЄДРПОУ 32920354 

Територія м.Київ, Святошинський р-н за КОАТУУ 8038600000 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 13 
Адреса, телефон: 03062 Київ, проспект Перемоги, 65, 044-5937320 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

Баланс 
(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 99 99 
    первісна вартість 1001 99 99 
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 1 046 913 
    первісна вартість 1011 4 293 4 103 
    знос 1012 ( 3 247 ) ( 3 190 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 23 800 23 800 

    інші фінансові інвестиції 1035 20 20 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 24 965 24 832 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 0 0 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 781 781 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 11 13 
    з бюджетом 1135 2 789 2 472 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 2 789 2 472 
    з нарахованих доходів 1140 240 417 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 7 417 7 344 
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 030 6 409 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 7 030 6 409 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 2 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 1 
Усього за розділом II 1195 18 288 17 437 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 43 253 42 269 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21 000 21 000 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 5 810 5 810 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15 147 14 034 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 41 957 40 844 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 1 066 1 147 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 1 066 1 147 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 1 066 1 147 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 58 109 
    розрахунками з бюджетом 1620 4 3 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 164 166 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 4 0 
Усього за розділом IІІ 1695 230 278 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 43 253 42 269 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Кравцова Свiтлана Борисiвна 
 
Головний бухгалтер   Мельник Марина Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"IНДУСТРIАЛЬНА" 

за ЄДРПОУ 32920354 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 2 154 3 717 
Премії підписані, валова сума 2011 2 237 3 319 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 13 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 81 -409 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 -2 2 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 2 154 3 717 

    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 192 216 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 670 ) ( 2 419 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 13 ) ( 8 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 1 506 

    збиток 2195 ( 337 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 2 200 2 276 
Інші доходи 2240 9 195 6 445 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 108 ) ( 67 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 9 421 ) ( 7 121 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 1 529 3 039 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -317 -657 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 212 2 382 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 212 2 382 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 321 217 
Витрати на оплату праці 2505 1 443 1 330 
Відрахування на соціальні заходи 2510 300 279 
Амортизація 2515 132 258 
Інші операційні витрати 2520 487 343 
Разом 2550 2 683 2 427 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



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

2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: д/н 
 
Керівник    Кравцова Свiтлана Борисiвна 
 
Головний бухгалтер   Мельник Марина Миколаївна 



КОДИ 
Дата 30.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"IНДУСТРIАЛЬНА" 

за ЄДРПОУ 32920354 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 2 3 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 8 2 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 466 156 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 231 259 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 2 237 3 360 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 26 0 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 253 ) ( 1 061 ) 
Праці 3105 ( 1 161 ) ( 1 074 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 300 ) ( 279 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 522 ) ( 320 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 3 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 79 ) ( 56 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 440 ) ( 264 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 9 ) ( 6 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -275 1 040 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 8 885 23 852 
    необоротних активів 3205 245 81 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 1 556 2 093 
    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 ( 8 857 ) ( 23 800 ) 
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 70 ) 
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 ( 3 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1 826 2 156 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 2 172 ) ( 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 -2 172 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -621 3 196 
Залишок коштів на початок року 3405 7 030 3 834 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 6 409 7 030 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Кравцова Свiтлана Борисiвна 
 
Головний бухгалтер   Мельник Марина Миколаївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНДУСТРIАЛЬНА" 

за ЄДРПОУ 32920354 

 
Звіт про власний капітал 

За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 21 000 0 0 5 810 15 147 0 0 41 957 
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 21 000 0 0 5 810 15 147 0 0 41 957 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 212 0 0 1 212 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -2 325 0 0 -2 325 

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



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -1 113 0 0 -1 113 
Залишок на кінець року  4300 21 000 0 0 5 810 14 034 0 0 40 844 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Кравцова Свiтлана Борисiвна 
 
Головний бухгалтер   Мельник Марина Миколаївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ (ПРИМIТКИ) До фiнансової звiтностi за МСФЗ ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <СТРАХОВА КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА> за 2018 рiк.  
1. Загальна iнформацiя про компанiю   ПрАТ <СК <IIНДУСТРIАЛЬНА> (далi- Компанiя) є 
зареєстрованим приватним акцiонерним товариством, що провадить свою дiяльнiсть в Українi. 
Акцiї компанiї мають приватне розмiщення. Основна дiяльнiсть компанiї - недержавне 
страхування - iншi види страхування, нiж страхування життя. Основна дiяльнiсть Компанiї 
полягає у наданнi страхових послуг фiзичним та юридичним особам, з використанням iснуючих 
та розробкою нових видiв страхування згiдно з чинним законодавством України.   Станом на 31 
грудня 2018 року кiлькiсть штатних працiвникiв Компанiї складала  12 чоловiк.  Страховi та 
перестрахувальнi операцiї за звiтний перiод, здiйснювалися ПрАТ <СК <IIНДУСТРIАЛЬНА>  
на пiдставi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, а саме:  - страхування вантажiв та 
багажу (вантажобагажу), АВ № 546537,   - страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв 
стихiйних явищ, АВ № 546536, - страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 
позичальника за непогашення кредиту), АВ № 546535, - страхування фiнансових ризикiв, АВ № 
546534, - страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного 
транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника)), АВ № 546532, - страхування майна (крiм залiзничного, наземного, 
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), 
вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ № 546533. Адреса реєстрацiї Компанiї: 03062, м. Київ, 
проспект Перемоги, буд. 65, адреса для листування 03680, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд 
72, 9 поверх, 5 офiс.  Основа пiдготовки та подання фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть за 
2018 складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та 
тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, якi є чинними 
на 31.12.2018 року, та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.  З 1 
сiчня 2018 року Компанiя застосовує МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> - нова класифiкацiя та 
вимоги до оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, полiпшена модель облiку операцiй 
хеджування, нова модель знецiнення фiнансових iнструментiв на основi очiкуваних збиткiв. 
Функцiональна валюта та валюта представлення  Фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена в 
нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою. Фiнансова звiтнiсть 
пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi Компанiї.  Безперервнiсть дiяльностi означає, 
що керiвництво не має намiру лiквiдувати Компанiю або припинити дiяльнiсть. Станом на 31 
грудня 2018 року управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою Компанiя 
буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. 
Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи 
умовами, крiм наявностi в Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити 
значний сумнiв щодо здатностi Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
Звiтний перiод фiнансової звiтностi Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, 
вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року. Склад фiнансової 
звiтностi  Фiнансова звiтнiсть включає наступнi звiти:  - Звiт про фiнансовий стан (Баланс) 
станом на 31.12.2018 року;  - Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за 2018 
рiк;  - Звiт про рух грошових коштiв (складений за прямим методом) за 2018 рiк;  - Звiт про 
власний капiтал за 2018 рiк;  - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк.  Рiшення 
про затвердження фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску керiвником 
Компанiї 28 лютого 2019р.  Оцiнки, судження та припущення  Пiдготовка фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва, зробити певнi бухгалтерськi оцiнки та 
об?рунтованi оцiнки i припущення в процесi застосування облiкової полiтики Компанiї. Змiни в 



оцiнках i припущеннях, можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть за перiод, в 
якому змiнюються такi оцiнки. Керiвництво вважає, що допущення i оцiнки при пiдготовцi цiєї 
фiнансової звiтностi є слушними, а фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансовий стан i 
результати дiяльностi Компанiї. Бухгалтерськi оцiнки i допущення регулярно аналiзуються, вони 
заснованi на минулому досвiдi i поточнiй вiдповiдностi iнформацiї i включають всi фактори i 
очiкування керiвництва про поточнi та майбутнi подiї, якi можуть вплинути на балансову 
вартiсть активiв i зобов'язань, доходiв i витрат за звiтний перiод i тип розкриття у фiнансовiй 
звiтностi.   2. Основнi принципи облiкової полiтики Основнi принципи облiкової полiтики, 
використанi для пiдготовки даної фiнансової звiтностi викладенi нижче. Такi принципи 
узгоджено застосовуються до всiх звiтних перiодiв, якщо не вказано iнше. Нематерiальнi активи 
- Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, 
можуть бути iдентифiкованi (вiдокремленi вiд компанiї) i утримуються Компанiєю на протязi 
перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва.  Нематерiальнi активи 
Компанiї включають лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi з необмеженим термiном дiї, не 
амортизуються i щорiчно переглядаються на наявнiсть ознак невизначеностi строку їх 
використання та можливого зменшення корисностi активу. Лiквiдацiйна вартiсть встановлена 0 
грн., обмеження права власностi пiдприємства на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсутнi 
контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв. Основнi засоби - 
Основнi засоби - це матерiальнi активи Компанiї, що їх: а) утримують для використання у 
виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для 
адмiнiстративних цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного 
перiоду. Основнi засоби вiдображаються на балансi Компанiї за первiсною вартiстю за 
вирахуванням накопиченого зносу. Первiсна вартiсть, включає цiну придбання, непрямi 
податки, якi пов'язаннi с придбанням основних засобiв i не пiдлягають вiдшкодуванню, витрати 
на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати, безпосередньо пов'язаннi з 
доведенням до стану у якому вони придатнi до використання за призначенням.  Амортизацiя 
основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть основних 
засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюється до 0 грн. .  Фiнансовi iнструменти  
Компанiя визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання коли стає стороною контрактних 
положень щодо цього iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв 
визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.  Фiнансовi iнструменти 
вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх 
класифiкацiї.  Компанiя визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:  - фiнансовий актив за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;  - 
фiнансовий актив за амортизованою собiвартiстю;  - iнвестицiї в iнструмент капiталу за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi;  - 
фiнансове зобов'язання за амортизованою собiвартiстю;  - фiнансове зобов'язання за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.  Пiд час 
первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя оцiнює їх за 
їхньою справедливою вартiстю.  Подальша оцiнка фiнансових активiв  Фiнансовi активи, що 
оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або 
збитку.  До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 
результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї, паї (частки) господарських 
товариств, облiгацiї пiдприємств, якi Компанiя утримує для продажи.  Оцiнка фiнансових 
активiв, що оцiнюються за офiцiйним бiржовим курсом органiзатора торгiвлi  Оцiнка вартостi 
фiнансових активiв, що внесенi до бiржового списку органiзатора торгiвлi, проводиться за 
офiцiйним бiржовим курсом, оприлюдненим вiдповiдно до вимог законодавства.  Якщо є 
пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Компанiя 
визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути 
зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринку.  
Облiгацiї, що  Компанiя має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля 



первiсного визнання Компанiя оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод 
ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.  Фiнансовi 
зобов'язання, якщо вони є, Компанiя класифiкує всi фiнансовi зобов'язання як такi, що у 
подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, користуючись методом ефективного 
вiдсотка, за винятком фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю з вiдображенням 
результату переоцiнки у прибутку або збитку.  Класифiкацiя фiнансових активiв Компанiєю 
?рунтується на бiзнес-моделi, яка використовується для управлiння фiнансовим активом, а 
також на характеристиках грошових потокiв (SPPI тест), передбачених договором.  Поточнi 
зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз вищенаведених ознак:  - 
Компанiя сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом 12 
мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;  - Компанiя не має безумовного права вiдстрочити погашення 
зобов'язання протягом щонайменше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.  Поточнi зобов'язання 
Компанiї визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов'язань. 
Поточнi зобов'язання не дисконтуються. У випадку поточних зобов'язань ефект дисконтування 
вважається несуттєвим i вони оцiнюється за первiсною вартiстю.   Грошовi кошти та їх 
еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi, коштiв на поточних рахунках та 
депозитiв. Еквiвалентами грошових коштiв визнаються короткостроковi високолiквiднi 
iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у суми грошових коштiв з незначним ризиком змiни 
вартостi. У якостi класифiкацiйної ознаки еквiвалентiв грошових коштiв Компанiя застосовує 
перiод їх конвертацiї, що не перевищує трьох мiсяцiв. Первiсна оцiнка грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 
Первiсна оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi та банкiвських металах 
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України.  
Подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, 
яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi на дату оцiнки.  Подальша оцiнка грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв в iноземнiй валютi та банкiвських металах здiйснюється у функцiональнiй валютi за 
офiцiйними курсами Нацiонального банку України.  Дебiторська заборгованiсть   Дебiторська 
заборгованiсть визнається, коли Компанiя стає стороною контрактних положень щодо цього 
iнструменту. Дебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю, яка 
дорiвнює вартостi погашення. Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi оцiнюється за 
справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення. У разi суттєвого впливу фактору часу 
можливе дисконтування суми заборгованостi. У разi змiни справедливої вартостi дебiторської 
заборгованостi, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.  Для вiдображення 
сумнiвної та безнадiйної заборгованостi (якщо iснує ймовiрнiсть того, що не буде отримана вся 
сума заборгованостi вiдповiдно до первинних умов) створюється резерв на знецiнення 
дебiторської заборгованостi на основi iндивiдуальної оцiнки по кожному дебiтору.  Iнструменти 
капiталу.  До iнструментiв капiталу вiдносяться акцiї, частки в товариствах та iншi цiннi 
папери, що засвiдчують залишкову частку в активах об'єкта iнвестування пiсля вирахування всiх 
його зобов'язань. Iнструменти капiталу визнаються, коли Компанiя стає стороною контрактних 
положень щодо цих iнструментiв. Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої вони були отриманi. 
Витрати на придбання iнструментiв капiталу визнаються витратами перiоду i не включаються до 
первiсної справедливої вартостi.   Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 
справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринкова вартiсть iнструментiв капiталу за наявностi 
активного ринку оцiнюються за офiцiйним бiржовим курсом органiзатора торгiвлi на дату 
оцiнки на основному або, за вiдсутностi основного, на найсприятливiшому ринку. За вiдсутностi 
бiржового курсу (за умов включення iнструментiв до списку органiзатора торгiвлi) на дату 
оцiнки ринкова вартiсть може визначається за останньою балансовою вартiстю за умов 
вiдсутностi суттєвих вiдхилень.  Справедлива вартiсть iнструментiв капiталу за вiдсутностi 
активного ринку може визначатися на рiвнi балансової вартостi (у випадку недостатностi 
наявної iнформацiї для визначення справедливої вартостi, iснування широкого дiапазону 



можливих оцiнок справедливої вартостi, за яких собiвартiсть є найкращою оцiнкою), якщо 
вiдсутнi показники, що свiдчать про можливi значнi вiдхилення справедливої вартостi (зокрема, 
але не виключно - значна змiна у показниках дiяльностi об'єкта iнвестування, значна змiна на 
ринку для iнструментiв капiталу об'єкта iнвестування, значна змiна в економiчному середовищi, 
значна змiна у показниках дiяльностi подiбних суб'єктiв та iн.). Визначення справедливої 
вартостi здiйснюється iз застосуванням прийнятних методiв оцiнки на пiдставi усiєї наявної 
iнформацiї про показники та дiяльнiсть об'єкта iнвестування. Прибуток або збиток за 
iнструментами капiталу, що оцiнюються за справедливою вартiстю, визнається у прибутку або 
збитку Компанiї.  Собiвартiсть реалiзованих iнструментiв капiталу - цiнних паперiв 
визначається за методом середньозваженої собiвартостi на дату вибуття активу. Облiк 
фiнансових активiв припиняється у випадку припинення прав на отримання грошового потоку 
вiд вiдповiдного фiнансового активу або за умов передачi Компанiєю всiх ризикiв та вигод. 
Звичайне придбання або продаж фiнансових активiв визнається за датою розрахунку.   
Забезпечення - Забезпечення визначаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи 
договiрнi зобов'язання в результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення 
зобов'язань, погашення яких ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi 
економiчнi вигоди, та їх оцiнка може бути розрахунково визначена.  Також в Компанiї створено  
резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого 
резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики Компанiї останнього числа кожного 
кварталу.  Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. 
Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з 
цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної працiвниками 
вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. 
Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього 
показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно 
даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток.  Страховi контракти - Договори, вiдповiдно до умов 
яких Компанiя (страховик) бере на себе значний страховий ризик вiд страхувальника, 
погодившись компенсувати збитки страхувальника або iншого вигодонабувача у випадку, якщо 
вiдбудеться яка-небудь обумовлена договором невизначена подiя в майбутньому (страховий 
випадок), яка завдасть шкоди страхувальниковi або iншому вигодонабувачу, належить до 
категорiї договорiв страхування. Пiсля того, як договiр визнано договором страхування, вiн 
залишається таким до моменту виконання всiх зобов'язань, або здiйснення всiх прав по ньому, 
або до закiнчення строку його дiї.  Компанiя визначає iстотний страховий ризик як iмовiрнiсть 
того, що при настаннi страхової подiї їй доведеться виплатити страхове вiдшкодування, сума 
якого, щонайменше, на 10% бiльша за суму страхового вiдшкодування в разi, якщо страхова 
подiя не настає.  Страховий ризик iснує, коли на момент пiдписання договору Компанiя не 
впевнена в таких аспектах: настання страхової подiї, дата настання страхової подiї та сума 
вiдшкодування по страховiй подiї. Iнвестицiйнi контракти - це контракти, якi передбачають 
передачу фiнансового ризику, але не передбачають передачу значного страхового ризику.  
Премiї заробленi - Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент 
початку дiї страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом 
строку дiї вiдповiдного страхового покриття за полiсом.  Страховий резерв незароблених 
премiй - Резерв незароблених премiй являє собою резерв, що включає частки вiд сум 
надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають 
страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Формування технiчних резервiв- визначення 
величини технiчних резервiв шляхом її обчислення за методами, визначеними законодавством. 
Вiдповiдно до вимог, затверджених Методикою формування страхових резервiв за видами 
страхування, iншими, нiж страхування життя, вiд 17.12.2004р. № 3104 зi змiнами та 
доповненнями, Полiтика встановлює порядок формування технiчних резервiв за договорами 
страхування, спiвстрахування та перестрахування з видiв страхування, iнших, нiж страхування 
життя; визначає методику формування (розрахунку величини) технiчних резервiв, якi є оцiнкою 



обсягу зобов'язань страховика в грошовий формi для здiйснення майбутнiх виплат страхових 
сум i страхового вiдшкодування. Компанiя розраховує суму страхових резервiв кожного виду 
вiдповiдно до вимог чинного законодавства та вiдповiдних нормативних актiв. Резерви 
створюються Компанiєю шляхом вiдповiдних вiдрахувань вiд надходження страхових платежiв, 
а також вiд доходiв, отриманих вiд розмiщення тимчасово вiльних коштiв.   Резерв 
незароблених премiй - Страховик формує резерв незароблених премiй методом ? iз 
застосуванням коефiцiєнту 0,8. Змiни в резервi незаробленої премiї визнаються в складi 
прибутку чи збитку за перiод, в якому дiє страхове покриття.  Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 
не формуються, що не суперечить чинному законодавству. Оцiнка збитковостi для 
прогнозування майбутнiх збиткiв складає 0%, згiдно зi статистикою Страховика.  Результати 
перевiрки адекватностi зобов'язань страховика щодо резерву збиткiв Станом на 31.12.2018 
резерв збиткiв сформований Страховиком рiвний нулю. Згiдно зi статистикою нашої Компанiї, 
щодо понесених збиткiв, Страховик не потребує формування такого резерву. Адекватнiсть 
формування резервiв страховика пiдтверджена в актуарному звiтi, який надається до звiтностi 
страховика.   Перестрахування - У ходi ведення звичайної господарської дiяльностi Компанiя 
передає договори в перестрахування з метою зниження ймовiрностi виникнення чистого збитку 
за допомогою часткової передачi ризику перестраховикам. Договори перестрахування не 
звiльняють Компанiю вiд її первiсних зобов'язань прямого страховика перед страхувальниками. 
Переданi премiї й отриманi компенсацiйнi виплати вiдображаються в звiтi про фiнансовi 
результати та у Балансi до вiдрахування комiсiйної винагороди. Активи перестрахування 
включають суми до вiдшкодування вiд компанiй-перестраховикiв по переданим страховим 
зобов'язанням. Суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв розраховуються на пiдставi 
врегульованих збиткiв по перестрахованим договорам. Премiї по договорам, прийнятим у 
перестрахування, вiдображаються у складi доходiв по страхуванню вiдповiдно до класифiкацiї 
договорiв страхування. Суми, що вiдшкодовуються по договорах перестрахування, оцiнюються 
на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Подiбнi активи знецiнюються в результатi 
подiї, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активiв, що й свiдчить про те, що Компанiя може 
не одержати всю належну їй суму, за умови, що зазначена подiя має вплив на розмiр 
вiдшкодування, яке Компанiя повинна одержати вiд перестраховика, i його можна оцiнити з 
достатнiм ступенем надiйностi.  Кредиторська заборгованiсть - кредиторська заборгованiсть 
включає в себе заборгованiсть за страховими послугами та послугами, що непов'язанi зi 
страхуванням. Уся кредиторська заборгованiсть облiковується на основi методу нарахування. 
Нарахованi супутнi послуги являють собою операцiї, якi не передбачають передачу ризикiв i 
безпосередньо вiдображаються у балансi. Активи або зобов'язання визначаються на основi 
отриманих сум за вирахуванням погашених сум та будь-яких утриманих комiсiй.   Акцiонерний 
капiтал - Внески до акцiонерного капiталу визнаються за собiвартiстю. Резервний капiтал - Для 
покриття можливих збиткiв Компанiї, а також для використання в iнших передбачених законом 
напрямках. Резервний капiтал в Компанiї створюється за рахунок вiдрахувань з чистого 
прибутку.  Визнання доходiв i витрат - Доходи облiковуються за методом нарахування, коли 
вiдбувається збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, що призводить до збiльшення 
власного капiталу (крiм збiльшення у результатi внескiв учасникiв), за умови того, що дохiд 
може бути достовiрно оцiнений. Не визначаються доходами суми податку на додану вартiсть та 
iншi платежi, що пiдлягають перерахуванню до бюджету, а також сума попередньої оплати та 
надходження вiд первинного розмiщення цiнних паперiв. Витрати визначаються одночасно зi 
зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати визначаються у вiдповiдному перiодi 
одночасно з доходом, по вiдношенню до якого вони були понесеннi. Операцiйна оренда - 
Оренда, за якою Компанiя не приймає на себе усi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi. 
Витрати на оренду, доходи вiд здавання в оренду вiдображаються у звiтi про фiнансовi 
результати протягом вiдповiдного термiну оренди.   Податок на прибуток -  Податок на 
прибуток визначається згiдно з дiючим законодавством України, а саме Податковим Кодексом 
України. Сума податку на прибуток розраховується на основi результатiв за рiк. Базою для 



розрахунку суми податку - Прибуток iз джерелом походження з України та за її межами, який 
визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства 
вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень цього 
роздiлу. Протягом 2018 року отриманi страховi премiї оподатковувалися за ставкою 3%, ставка 
корпоративного податку на прибуток становила 18%. Вiдстрочений податок облiковується з 
використанням методу балансових зобов'язань по вiдношенню до тимчасових рiзниць, якi 
виникають з рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та 
вiдповiдною податковою базою, яка використовується для розрахунку оподатковуваного 
прибутку. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, 
будуть застосовуватися в перiод реалiзацiї  вiдповiдних актiв або погашення вiдповiдних 
зобов'язань. Вiдстрочений податок визнається у звiтi про фiнансовi результати, окрiм тих 
випадкiв, коли вiн вiдноситься безпосередньо до статей капiталу. У цьому випадку вiдстрочений 
податок також визнається у складi капiталу. Активи та зобов'язання за вiдстроченим податком 
на прибуток взаємно залiковуються, коли: а) Компанiя має юридично закраплене право взаємно 
залiковувати визнанi суми поточних податкових активiв та поточних податкових зобов'язань;  
б) Компанiя має намiр або погасити заборгованiсть шляхом залiку зустрiчних вимог, або 
реалiзувати актив i одночасно погасити зобов'язання;  в) вiдстроченi податковi активи та 
вiдстроченi податковi зобов'язання вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним 
податковим органом в кожному майбутньому перiодi, в якому, як очiкується, значнi суми 
вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв будуть погашенi або вiдшкодованi. У Компанiї 
виникають певнi постiйнi податковi рiзницi внаслiдок того, що певнi витрати не враховуються 
для цiлей оподаткування, а певнi доходи не оподатковуються. У рядок 2300 Форми №2 <Звiт 
про фiнансовi результати за 2018 рiк> включено податок на прибуток з урахуванням 
вiдстроченого податкового активу та вiдстроченого податкового зобов'язання. Баланс До 
Балансу (Звiту про фiнансовий стан), протягом року коригувань та змiн не вносилось.  
Вiдомостi викладенi у розрiзi активiв та зобов'язань. Оцiнку балансової вартостi активiв та 
зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю. Для подання у балансi здiйснено 
розмежування активiв та зобов'язань на поточнi (оборотнi)  та не поточнi (необоротнi)  
вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". До поточних активiв та зобов'язань 
вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати 
балансу.  Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої лiквiдностi.  3. Нематерiальнi активи 
На балансi Компанiї станом на 31.12.2018р. облiковуються  нематерiальнi активи  лiцензiї на 
проведення страхової дiяльностi первiсна вартiсть - 99,00 тис .грн. Пiд час визнання активу 
Компанiя не визначила обмеження строку, протягом якого очiкується збiльшення грошових 
коштiв (чи їх еквiвалентiв) вiд використання таких нематерiальних активiв та не нараховувало 
амортизацiю., що вiдповiдає вимогам п. 107 МСБО 38 <Нематерiальнi активи>. Лiквiдацiйна 
вартiсть встановлена 0 грн. Перерахунок амортизацiї за методами МСБО 38 не здiйснювався. 
Обмеження права власностi пiдприємства на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсутнi контрактнi 
зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв.  4. Основнi засоби На балансi 
Компанiї станом на 31.12.2018р. облiковуються основнi засоби, балансова вартiсть по видах 
основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю 
i наведена у таблицi в тис. грн.. Основнi  засоби за видами 31.12.2017 31.12.2018 Будiвлi, 
споруди        Первiсна вартiсть 1 665 1 665      Знос 812 877      
Остаточна вартiсть на дату балансу 853 788 Машини та обладнання        
Первiсна вартiсть 188 188     Знос 127 145      Остаточна вартiсть на дату балансу
 61 42 Транспортнi засоби        Первiсна вартiсть 2 440 2 250      
Знос 2 308 2 168      Остаточна вартiсть на дату балансу 132 82 ОСНОВНI ЗАСОБИ - 
ВСЬОГО        Первiсна вартiсть 4 293 4 103      Знос 3 247 3 190      
Остаточна вартiсть на дату балансу 1 046 913 НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ        



Первiсна вартiсть 99 99      Знос   Остаточна вартiсть на дату балансу 99
 99 Всього за рядком  Балансу  Довгостроковi  активи  / Основнi  засоби 1 145 1 012 
рiзниця  133  Станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть власних основних засобiв 
та малоцiнних необоротних матерiальних активiв складає 4 103 тис. грн., їх амортизацiя (знос) - 
3 190 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2018 року становить 913 тис. грн. 
У зв'язку з продажом транспортного засобу протягом звiтного перiоду, початкова вартiсть 
основних засобiв компанiї зменшилася на 190 тис. грн. Продаж транспортного засобу 
здiйснювалася за ринковою вартiстю, що пiдтверджено звiтом незалежного оцiнювача.  Станом 
на 31.12.2018 р. активи, класифiкованi,  як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 
<Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть>,  вiдсутнi. Компанiя не 
має iнвестицiйної нерухомостi. Вiдсутня iнформацiя щодо наявностi контрактних зобов'язань, 
пов'язаних iз придбанням основних засобiв. Компанiя не має бiологiчних активiв.  5. 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї На балансi Компанiї станом на 31.12.2018р. облiковуються 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за справедливою вартiстю на 31.12.2018 
р. складають 23 820 тис. грн. а саме :   акцiї   компанiй: 15 тис. грн. - ПрАТ <СГ <ТАС> - 1  
штука, 23 805 тис. грн. - внески до статутних фондiв iнших Товариств. Переоцiнку  
довгострокових фiнансових iнвестицiй Компанiя не проводила.   Довгострокова дебiторська 
заборгованiсть   станом на 31.12.2018 року вiдсутня.  Вiдстроченi податковi активи на кiнець 
року вiдсутнi. Запаси станом на 31.12.18 року вiдсутнi. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за 
методом середньозваженої собiвартостi для всiх видiв запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв 
протягом звiтного перiоду не змiнювався i вiдповiдає вимогам МСБО 2 "Запаси". Запаси, щодо 
яких слiд здiйснювати переоцiнку справедливої вартостi, вiдсутнi. Протягом 2018 року дооцiнка 
та уцiнка запасiв не здiйснювались.  6. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть 
за послуги страхування  станом на 31.12.2018 р. становить 781 тис. грн.  Дебiторська 
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 2 472 тис. грн., заборгованiсть з 
нарахованих доходiв 417 тис. грн. (вiдсотки по фiнансовим вкладенням),  Iнша поточна 
дебiторська заборгованiсть становить 0 тис. грн.,.  Протягом 2018 р. списання безнадiйної 
дебiторської заборгованостi не було. Дебiторська заборгованiсть за векселями  вiдсутня.  7. 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї Поточнi фiнансовi iнвестицiї  на 31.12.2018р. складають 7 344тис. 
грн., а саме:                                                                                                                
Табл. 3 Найменування Кiл-ть (шт) Сума,  тис.грн. Облiгацiї ФК ЦФР, ТОВ серiя К 7 310 
 7 344  7 310  7 344  8. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти Компанiї у 
банках  у нацiональнiй валютi станом на 31.12.2018р. становлять 6 412 тис. грн.  у тому числi 
на депозитних рахунках у гривнях - 960 тис. грн.. а саме:   Кошти ПрАТ <СК 
<IНДУСТРIАЛЬНА> розмiщенi  на строкових депозитних рахунках в банкiвських установах 
станом на 31 грудня 2018 року № п/п Найменування банку Сума коштiв на депозитному 
рахунку, тис. грн.   Вiдсоткова ставка Рейтинг за нацiональною шкалою Прогноз 
кредитного рейтингу 1. ПАТ <Укрексiмбанк> 300 13% AA- (ukr) Стабiльний 
2. ОЩАДБАНК (Запорiжжя) 330 15,5% AA- (ukr) Стабiльний 4. ПАТ <Укргазбанк> 
(Черкаси) 330 17,5%   ua AА +  Позитивний   Всього 960         
Грошовi кошти в дорозi - вiдсутнi.      Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя сформувала 
резерв знецiнення грошових коштiв на депозитi в розмiрi 3 тис.грн., та в Звiтi про фiнансовий 
стан вiдобразила залишки грошових коштiв у розмiрi 6 409 тис.грн.     Обмеження права 
Компанiї на користування грошовими коштами у 2018 роцi вiдсутнi.     Станом на 31.12.2018 р 
Частка перестраховикiв у страхових резервах 0,0 тис. грн.     Витрати майбутнiх перiодiв в 
балансi станом на 31.12.2018 року вiдсутнi.     Витрати з передплати на регулярнi iнформацiйнi 
видання та страхування майна Компанiї,     вiдображаються у складi iнших витрат поточної 
дiяльностi протягом 2018 року.     9. Вiдомостi про власний капiтал Вiдповiдно до звiтностi 
капiтал Товариства станом на 31.12.2018р. представлений наступним  чином:  Склад 
Власного капiталу  на 01.01.2018  на 31.12.2018 примiтки Зареєстрований капiтал  21 
000 21 000 Статутний капiтал не збiльшився   Резервний капiтал  5 810 5 810 Резервний 



капiтал   не збiльшився Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 15 147 14 034
 Зменшився на суму 1 113 тис. грн.   Капiтал Компанiї облiковується в нацiональнiй 
валютi на рахунках 4 класу Плану рахункiв. Статутний капiтал Компанiї сформовано внесками 
акцiонерiв. Розмiр статутного  капiталу зафiксовано в Статутi Компанiї. Збiльшення статутного 
капiталу здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Резервний капiтал формується 
за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до 
Статуту Компанiї. Акцiї Компанiї  вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю. Станом 
на 31.12.2018р. нерозподiлений прибуток Компанiї склав 14 034тис. грн., що на 1 113 тис. грн. 
менше за нерозподiлений прибуток, який було сформовано станом на 31.12.2017р. iз 
нерозподiленим прибутком вiдбувались наступнi змiни: 16 квiтня 2018 року на чергових 
Загальних зборах акцiонерiв було прийняте рiшення щодо розподiлу нерозподiленого прибутку 
та суму 2 325 тис. грн. спрямувати на виплату дивiдендiв акцiонерам, решту в сумi 56 тис. грн. 
залишити нерозподiленою.  Непоточнi зобов'язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим 
за 12 мiсяцiв, не визначенi. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання на 31.12.2018 р. - вiдсутнi.  
Довгострокова кредиторська заборгованiсть - вiдсутня.  Вiдстроченi податковi зобов'язання - 
вiдсутнi.            10. Забезпечення виплат персоналу     Станом на 31.12.2018р. забезпечення 
виплат вiдпусток працiвникам склали - 166 тис.грн.     11. Страховi резерви Станом на 
31.12.2018р. Резерв незароблених премiй склав -  1 147 тис. грн., Метод формування резерву ?, 
iз застосуванням коефiцiєнту 0,8. При проведеннi тесту на адекватнiсть резерву незароблених 
премiй враховувалися також прямi та адмiнiстративнi витрати, якi має Страховик (включено в 
графу 6). Прогнозний коефiцiєнт витрат складає 82%, що включає коригування на припущення, 
що Компанiя займається лише виконанням iснуючих зобов'язань.  Профiцит резерву 
незароблених премiй станом на 31.12.18 сумарно по всiх видах страхування становить 207,47 
тис. грн, що складає 18% вiд сумарного резерву. Тому сформованого Страховиком РНП 
достатньо, щоб вiдповiдати майбутнiм зобов'язанням по дiючим договорам на звiтну дату i 
необхiдностi в доформуваннi РНП немає.  12. Поточнi зобов'язання Поточними зобов'язаннями 
й забезпеченнями компанiї визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв. 
Поточнi зобов'язання за страховi послуги  станом на 31 грудня 2018 року вiдсутнi. 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  станом на 31 грудня 2018 року 
становить 109 тис грн.. Аванси одержанi станом на 31.12.2018 р. вiдсутнi. Заборгованiсть по 
розрахункам з учасниками на 31.12.2018р. вiдсутня. Зобов'язання у складi груп вибуття вiдсутнi. 
Сума векселiв виданих станом на 31.12.2018 року - вiдсутня. Заборгованiсть по виплатi 
заробiтної плати станом на 31.12.2018 року -  вiдсутня . Заборгованiсть за внесками на 
загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування станом на 31.12.2018 року - вiдсутня. Iншi 
поточнi зобов'язання за станом на 31.12.2018 р. становлять  3 тис. грн.  Валюта балансу на 
31.12.2018р. становить 42 269 тис. грн.  13.Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний 
дохiд) Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про 
фiнансовi результати. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi 
зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або 
зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу 
компанiї, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.  Витратами визнаються 
витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.  
Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного 
законодавства України.  За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, дохiд у 
Звiтi про фiнансовi результати вiдображається в момент надходження активу або погашення 
зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства.  За умови, що 
оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi 
результати в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання.  Звiт складено за 
призначенням витрат.  Дохiд вiд реалiзацiї  послуг з видiв страхування iнших нiж страхування 
життя вiдображається  шляхом продажу страхових продуктiв  за договорами  страхування, та 
надання послуг  за 2018 рiк складає  2 154 тис. грн. У звiтному перiодi  отримано iнших 



операцiйних доходiв  192 тис. грн.. у тому числi: - вiд надання послуг оренди - 192 тис. грн. - 
утримана комiсiя на ведення справи - 0 тис. грн.   Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з 
утриманням та обслуговуванням Компанiї, у 2018 роцi склали 2 670  тис. грн., Iншi операцiйнi 
витрати -  13 тис. грн.  Склад витрат наведено у табл. 5. Табл. 5 Адмiнiстративнi витрати, тис. 
грн. Витрати на збут, тис. грн. Витрати на заробiтну плату з вiдрахуваннями 1 743
 Витрати  пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування: Агентська 
винагорода  Винагорода брокерам - Послуги 455 Всього витрат на збут 0 
Матерiальнi витрати 321   Розрахунково-касове обслуговування 12 Iншi 
операцiйнi витрати, тис. грн.  Витрати на вiдрядження 7 Вiдрахування у темничнi 
резерви, iншi нiж резерв незароблених премiй - Амортизацiя  132 Витрати вiд 
операцiйних курсових рiзниць - Податки - всього - Iншi витрати 13 Всього 
адмiнiстративних витрат 2 670 Всього iнших операцiйних витрат 13   В тому числi 
податки:  -   - Нерухоме майно 8 -   -
 Транспортний податок -  Збиток вiд операцiйної дiяльностi за 2018 рiк становить 
337 тис. грн. Реструктуризацiя дiяльностi компанiї не вiдбувалась. Доходи (витрати) вiд 
припинених видiв дiяльностi вiдсутнi. Iншi фiнансовi доходи за 2018 рiк становлять - 2 200 тис. 
грн., а саме: - Доходи вiд розмiщення грошових коштiв - 2 200 тис. грн. - Отриманi 
дивiденди - 0 тис. грн. Фiнансовi  витрати за 2018 рiк склали -  108 тис. грн. (амортизацiя 
дисконту по облiгацiях). Iншi доходи - 9 195 тис. грн. , а саме: - Доходи вiд реалiзацiї 
фiнансових iнвестицiй -  8 886 тис. грн. - Доходи вiд реалiзацiї транспортних засобiв -  204 тис. 
грн. - Iншi доходи -  0 тис. грн. - Надзвичайнi доходи - 105 тис. грн. Iншi витрати -  9 421 тис. 
грн. Сума  прибутку  вiд звичайної дiяльностi до оподаткування у 2018 роцi - 1 529 тис. грн.  
Податок на прибуток за 2018 рiк  -   317 тис. грн. Чистий фiнансовий результат за 2018 рiк 
становить - прибуток 1 212 тис. грн.  14.Звiт про рух грошових коштiв Грошовi потоки Компанiї 
вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в облiку за НП(С)БО не вiдрiзнялися 
iстотно вiд МСФЗ. Звiт про рух грошових коштiв за 2018 рiк складено за вимогами МСБО 7 за 
прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових 
надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi 
вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової, дiяльностi 
Компанiї.  Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  Операцiйна дiяльнiсть полягає в 
отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом 
дiяльностi пiдприємства для отримання доходу.               - Сукупнi надходження вiд 
операцiйної дiяльностi у 2018 р. склали  2 970 тис. грн.             - Сукупнi витрати вiд 
операцiйної дiяльностi - 3 245 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 
за 2018 рiк становить -  (275) тис. грн.   Рух коштiв у результатi iнвестицiйної  дiяльностi 
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдних 
iнвестицiйних ресурсiв, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйної 
програми (iнвестицiйного портфеля) на основi вибору ефективних об'єктiв iнвестування та 
забезпечення їх реалiзацiї та  включає наступнi статтi: - Всього надходження по iнвестицiйнiй 
дiяльностi -  10 686 тис. грн. - Всього витрати по iнвестицiйнiй дiяльностi - 8 860 тис. грн.  
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становить -  1 826 тис. грн.  Рух коштiв у 
результатi фiнансової  дiяльностi Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання 
коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата 
дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включає наступнi статтi: - 
Сплаченi дивiденди акцiонерам -  2 172 тис. грн.  - Всього надходження по фiнансової 
дiяльностi - 0 тис. грн. - Iншi платежi - 0 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 
становить -  (2 172) тис. грн (витрати). Чистий рух коштiв за звiтний 2018 рiк - (621) тис. грн. 
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв за 2018 рiк -  0 тис. грн., оскiльки Компанiя 
немала валютних коштiв протягом звiтного перiоду. Залишок коштiв станом на 31.12.2018 р. 
становить 6 409 тис. грн.   15.Управлiння капiталом Управлiння капiталом Компанiї 
спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримання вимог до капiталу, встановлених 



регулятором, i забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в якостi безперервно дiючого 
пiдприємства. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, 
дорiвнює сумi капiталу, показаному в балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду 
Компанiя аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом виплати 
дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам або емiсiї нових акцiй.  На Компанiю 
поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу - це 
мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Компанiя 
дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2018 роцi.   16. Процедура управлiння 
ризиками Страхова компанiя видiляє два види ризикiв: тi,  якi надходять вiд страхувальникiв, i 
тi, що обумовленi її дiяльнiстю. Ризик страхувальника - невизначена можливiсть появи збиткiв 
(втрат, пошкоджень та знищення), вимiряного в грошовому виразi. Ризик страховика - 
невизначена можливiсть недостатностi коштiв страхової Компанiї для виконання своїх 
фiнансових зобов'язань. Використовуються для аналiзу такi фактори ризику:         - страховий 
ризик; ринковий ризик; кредитний ризик; ризик лiквiдностi; операцiйний ризик; груповий ризик; 
системний ризик.                  -  Iнвестицiйнi ризики (ризики, пов'язанi iз активами) - це 
рiзнi ризики, якi прямо чи опосередковано пов'язанi зi спроможнiстю управляти активами.  
Джерелом покриття iнвестицiйних ризикiв є власнi вiльнi кошти та резерви, передбаченi його 
органiзацiйно-правовою формою.  Дохiд, отриманий Компанiєю по видам страхування, 
використовується для виконання страхових зобов'язань, коли коштiв страхових резервiв та 
власних вiльних коштiв  стає недостатньо.  До не фiнансових ризикiв вiдноситься ризик 
репутацiї страховика, юридичний ризик порушення або недотримання вимог 
нормативно-правових актiв, законодавства, угод, стратегiчний ризик неправильних 
управлiнських рiшень, операцiйно-технiчний ризик. Процес управлiння такими ризиками 
зводиться до їх мiнiмiзацiї. Процес управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну 
дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер. Виконавчий орган встановлює допустимi 
рiвнi ризикiв i здiйснює стратегiчний нагляд за управлiнням ними. Також виконавчий орган 
здiйснює тактичне управлiння фiнансовим, ринковим, операцiйним ризиками, ризиком 
лiквiдностi, ризиком змiни тарифної ставки при укладаннi договорiв страхування.   17. 
Управлiння фiнансовими ризиками Фiнансовi ризики (ризик лiквiдностi, змiни процентної 
ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та iн.) оптимiзуються. До фiнансового 
ризику вiдноситься технiчний ризик страховика, який визначається як ймовiрнiсть того, що 
розмiр виплат буде бiльшим за суму зiбраних страхових премiй, яких буде недостатньо для 
покриття витрат страхової органiзацiї.  У Компанiї вiдсутнiй кредитний ризик, ризик 
лiквiдностi та ринковий ризик, оскiльки всi укладенi договори страхування за результатами 
тестування визнанi страховими контрактами, в зв'язку з вiдсутнiстю вбудованих похiдних 
iнструментiв, вiдсутнi  непогашенi  кредитнi залишки, та  вiдсутня залежнiсть вiд процентних 
ставок,  якi великою мiрою залежать вiд загальних та специфiчних ринкових змiн.          18. 
Управлiння страховими ризиками Компанiєю здiйснюється управлiння страховим ризиком. Всi 
договори, за якими страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищувала 10 
вiдсоткiв суми сплаченого Статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових 
резервiв, були перестрахованi згiдно з вимогами Закону України <Про страхування>.  Значне 
перевищення фактичного запасу платоспроможностi Товариства  над розрахунковим 
нормативним дає змогу прогнозувати повне виконання зобов'язань перед страхувальниками. 
Ключовими характеристиками  системи врегулювання страхових ризикiв (страхових випадкiв)  
є: безперервнiсть, оперативнiсть i об'єктивнiсть (документальнiсть). Управлiння страховим 
ризиком здiйснюється завдяки поєднанню андерайтингових полiтик, принципiв цiноутворення, 
створення резервiв. Особлива увага придiляється забезпеченню того, щоб сегмент клiєнтiв, який 
купує страховий продукт, вiдповiдав основним припущенням щодо клiєнтiв, сформованим пiд 
час розробки цього продукту та визначення його цiни. Концентрацiя страхового ризику 
вiдсутня.   19. Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї Судження щодо необхiдностi 
перерахування фiнансової звiтностi складеної на 31.12.2018 року у вiдповiдностi МСБО 29 



<фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї>. З метою прийняття вiдповiдного рiшення, органом 
управлiння Компанiї проаналiзовано критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї i 
передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме: а) основна маса населення вiддає перевагу 
збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй 
валютi. Суми, утриманi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються  для збереження 
купiвельної спроможностi; б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй 
грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в 
цiй валютi; в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi 
компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, 
навiть якщо цей строк є коротким; г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються 
згiдно iндексу цiн; ?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% 
або перевищує цей рiвень.  В той же час до уваги були прийнятi додатковi характеристики, а 
саме фактор динамiки змiн рiвня iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2016 роцi склав 12,4%, У 2017 
роцi склав 13,2%, а в 2018 роцi - 0,8%. Така динамiка може бути аргументом для судження щодо 
невикористання норм МСБО 29 на тiй пiдставi, що економiка України за три останнi роки 
показала позитивну тенденцiю по виходу зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв, та рiвень 
iнфляцiї за останнi три роки не збiльшився на 100%.  Вiдмiчаємо, що МСБО 29 має бути 
застосований з самого початку перiоду, в якому iснування гiперiнфляцiї iдентифiковане. Станом 
на дату пiдписання фiнансової звiтностi iснування гiперiнфляцiї в Українi не iдентифiковано. 
 Мiнфiн (головне мiнiстерство iз тлумачення стандартiв бухгалтерського облiку) iз 
приводу застосування даного стандарту при складаннi звiтностi за 2018 рiк на дату пiдписання 
цiєї звiтностi керiвництвом Компанiї не видав Компанiї жодних нормативних або 
рекомендацiйних документiв.  Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення 
перерахунку фiнансової звiтностi є питанням судження, управлiнського персоналу кожної 
компанiї, орган управлiння Компанiї прийшов до висновку, що за показниками наведеними у 
пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що 
характеризується гiперiнфляцiєю, а значить перерахунок фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з 
МСБО 29 за 2018 рiк не є доцiльним.  20. Новi стандарти та тлумачення.  Деякi новi 
стандарти, змiни до стандартiв ще не застосовуються на 31 грудня 2018 року i не 
застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал Компанiї 
планує застосовувати цi стандарти, змiни та тлумачення, коли вони набудуть чинностi.  _
 МСФЗ 16 <Оренда> (МСФЗ 16) запроваджує єдину модель облiку для орендарiв, яка 
вимагає вiд орендарiв визнавати активи i зобов'язання за всiма договорами оренди, за винятком 
випадкiв, коли строк оренди становить 12 мiсяцiв або менше чи має низьку вартiсть. МСФЗ 16 є 
чинним для рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2019 року. Компанiя наразi аналiзує 
потенцiйний вплив на її окрему фiнансову звiтнiсть.  21.Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних 
сторiн згiдно МСБО 24 Протягом 2018 року, пов'язаними сторонами Компанiї вважалися 
Акцiонери Компанiї: Тiгiпко Сергiй Леонiдович ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД Т.А.С. ОВЕРСIАС 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД,  Наглядова Рада: Попенко С.Н. Бiлоног О.В. Зiнкевич В.В. Голова 
Правлiння: Кравцова С.Б.  Компанiї, пiдприємства, також компанiї що належать до Банкiвської 
Групи:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ТАСКОМБАНК> (вiдповiдальна особа);  
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <УНIВЕРСАЛ БАНК>;  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО <ВiЕсБанк>;  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ <ТАС>;  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <СТРАХОВА ГРУПА 
<ТАС>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ТАС-ФIНАНС 
КОНСАЛТИНГ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <АССIСТАС 
КОНСАЛТIНГ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ТАС ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ТАС ЛIНК>; 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ <ЦЕНТР 
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  <ЦЕНТР 
ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 



<ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ <ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦIЯ ЗПОВЕРНЕННЯ БОРГIВ>; 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ВЕЛКО IНВЕСТ>; ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <УЛФ-ФIНАНС>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <Бенефiт Сiстемс>:   Контролер Банкiвської Групи <ТАС> - Тiгiпко 
Сергiй Леонiдович  Протягом 2018 року управлiнському персоналу нараховувалася i 
виплачувалася заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та 
iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.  
Протягом 2018 року компанiя здiйснювала операцiї з пов'язаними сторонами. Станом на 31 
грудня 2018 залишки на поточних рахунках, котрi розмiщенi в банку, що є пов'язаною стороною, 
становили  5 350 тисяч гривень.  Протягом 2018 року Компанiя отримала вiдсотковий дохiд за 
поточними рахунками вiд пов'язаної сторони на суму 465 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 
2018 року дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами становить 366 тисяч гривень. 
Станом на 31 грудня 2018року кредиторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами становила  
108 тисяч гривень. Протягом 2018 року Компанiя отримала послуг, що були наданi пов'язаними 
сторонами, на суму 142 тисяч гривень. 9. Подiї пiсля дати балансу  Вiдповiдно до засад, 
визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв 
та зобов'язань пiдприємства вiдсутнi.        Голова Правлiння                                                             
С.Б. Кравцова   Головний бухгалтер                                                         М.М. 
Мельник 
д/н 
д/н 
д/н 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <Аудиторська 
фiрма <Аудит-Стандарт> 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

32852960 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

04080, м. Київ, вул. 
Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера 

<А> 
4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

3345 

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: №362/4, дата: 26.06.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н 
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 2-01-21/09-А, дата: 

21.09.2018 
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 21.09.2018, дата 

закінчення: 25.03.2019 
11 Дата аудиторського звіту 25.03.2019 
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
50 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi  Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової 
звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
<IНДУСТРIАЛЬНА> (скорочена назва - ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА>), код за ЄДРПОУ 
32920354, мiсцезнаходження : 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65 (надалi за текстом 
<Товариство>), що складається зi Балансу (Звiту про фiнансовий стан ) на 31 грудня 2018 р., 
звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв 
за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи 
стислий виклад значущих облiкових полiтик. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв аудиту (<МСА>). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в 
роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту. Ми є 
незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними в 
Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики 
вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. На нашу думку, за винятком 
впливу питання, описаного в роздiлi <Основа для думки iз застереженням> нашого звiту, 
фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фiнансовi результати i грошовi 
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (<МСФЗ>).  Основа для думки iз застереженням В складi активiв 
Товариства станом на 31.12.2018 року облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у 



виглядi акцiй та внескiв до статутного капiталу iнших пiдприємств на суму 23800 тис. грн., що 
складає 56% вартостi всiх активiв Товариства, за фактичною/iсторичною вартiстю, що є 
вiдхиленням вiд вимог МСБО (IAS) 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка> та МСФЗ 
7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї>.  Ключовi питання аудиту Ключовi питання 
аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого 
аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого 
аудиту фiнансової  звiтностi в цiлому та враховувалися при формуваннi думки щодо неї, при 
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми виконали обов'язки , що 
описанi в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту, в 
тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур, 
розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi. 
Результати наших аудиторських процедур, в тому числi процедур, що були виконанi пiдчас 
розгляду зазначених нижче питань, є основою для висловлення нашої аудиторської думки 
щодо фiнансової звiтностi, що додається. - Звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних 
даних страховика Iнша iнформацiя складається з рiчних звiтних даних страховика станом на 
31.12.2018 року, складена вiдповiдно до вимог, затверджених Розпорядженням Державної 
комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. №39 (Порядок №39) 
зi змiнами. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за  рiчнi звiтнi данi 
страховика.  Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю щодо 
рiчних звiтних даних страховика та ми  у цьому звiтi  не робимо висновок з будь-яким рiвнем 
впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi 
нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з рiчними звiтними даними  та при цьому 
розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю 
або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, 
що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо 
висновку, що iснує суттєве викривлення рiчних звiтних даних страховика, ми зобов'язанi 
повiдомити про цей факт.  Нами перевiренi форми звiтностi, якi складає страховик згiдно 
<Порядку складання звiтних даних страховикiв>, затвердженого розпорядженням 
Держфiнпослуг вiд 03.02.2004 р.  № 39 зi змiнами та доповненнями,  а саме: 1) загальнi 
вiдомостi про страховика (додаток 1); 2) звiт про доходи та витрати страховика (додаток 2); 3) 
звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика (додаток 3); 4) 
пояснювальна записка до звiтних даних страховика (додаток 4); 5) рiчна фiнансова звiтнiсть. 
Разом iз рiчною звiтнiстю до Нацкомфiнпослуг страховики подають: 1) iнформацiю щодо 
ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування за формою, встановленою 
Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття 
iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв, затвердженими 
розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 13 лютого 2014 року № 484, зареєстрованим у 
Мiнiстерствi юстицiї України 12 березня 2014 року за № 352/25129, у паперовiй або 
електроннiй формi; 2) звiт про корпоративне управлiння з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 
Закону України <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> 
(подається страховиками, якi створенi у формi акцiонерних товариств) у паперовiй або 
електроннiй формi; 3) актуарний звiт (додаток 5) у паперовiй формi.         Ми не виявили 
таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.  Звiт про управлiння (Звiт керiвництва) 
за 2018 рiк Ми ознайомилися з iнформацiєю, що представлена у  Звiтi про управлiння (Звiтi 
керiвництва) за 2018 рiк  та при цьому розглянули, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж 
Звiтом про управлiння (Звiтом керiвництва) та фiнансовою звiтнiстю або чи цей Звiт про 
управлiння (Звiт керiвництва) виглядає таким, що мiстить суттєве викривлення. На основi 
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що фiнансова та нефiнансова iнформацiя, 
наведена Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва) та у фiнансовiй звiтностi Товариства за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2018 року,  не протирiчить одна однiй. Ми не виявлили суттєвих 
викривлень у Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва) за 2018 рiк.  З метою висловлення 



думки щодо iнформацiї, зазначеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 
Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок> у Звiтi про корпоративне управлiння, 
нами перевiрена iнформацiя Товариства, яка надана у Звiтi про корпоративне управлiння за 
2018 рiк, що є частиною Звiту про управлiння (Звiту керiвництва) та вiдповiдає вимогам 
Закону України <Про цiннi папери> та Закону України <Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг> вiд 12.07.2001р. №2664-III (зi змiнами i 
доповненнями). Данi у Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва) в цiлому вiдповiдають даним 
фiнансової звiтностi за 2018 рiк.  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого 
надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе 
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 
та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною 
для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський 
персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть 
на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як 
основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує 
лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив 
цьому Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за 
процесом фiнансового звiтування Товариства.  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 
звiтностi Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в 
цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 
аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 
проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве 
викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано 
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 
основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми 
використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з 
аудиту.  Окрiм того, ми: _ iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо 
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є 
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не 
виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення 
внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, 
невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; _ отримуємо 
розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi 
системи внутрiшнього контролю; _ оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових 
полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених 
управлiнським персоналом; _ доходимо висновку щодо прийнятностi використання 
управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 
бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи 
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв 
можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку 
щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi 
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 
iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї 
або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
_ оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 



розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо 
тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи 
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми 
також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi 
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 
також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  Звiт вiдповiдно з iншими 
законодавчими та нормативними вимогами  при аудитi фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  <СТРАХОВА КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА>.  
Вiдповiдно до вимог, встановлених  частиною третьою та частиною четвертою статтi 14 
Закону України <Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 21 грудня 
2017 року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звiту,  наводимо наступну iнформацiю 
Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 
дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у 
разi наявностi такої невизначеностi Ми звертаємо увагу на роздiл Примiток <Використання 
припущення  про безперервнiсть дiяльностi> до фiнансової звiтностi, яким зазначено, що - 
ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА>  є органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Аудиторами не виявлено подiй або умов, 
якi вказують на iснування суттєвої  невизначеностi, що може поставити пiд значний сумнiв 
здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.     Найменування 
органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту, 
дата призначення та загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з 
урахуванням продовження повноважень, якiм мали мiсце, та повторних призначень 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма  <Аудит - Стандарт> було 
призначено на проведення  обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi (Протокол Наглядової 
Ради - ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА>  вiд 27.09.2018 р. на пiдставi проведення вiдкритого 
конкурсу. ТОВ < АФ <Аудит-Стандарт> призначено 27.09.2018, тривалiсть  виконання 
завдання з урахуванням продовження  складає 1 рiк.   Iнформацiя щодо аудиторських оцiнок  
Пiд час аудиту фiнансової зваiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного 
аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення  iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають:   Ризик 
недостатностi сформованих на звiтну дату резервiв Товариства (страховика) Питання щодо 
сформованих страхових резервiв  визначенi аудиторами як ключовi i описанi в цьому звiтi у 
роздiлi <Ключовi питання аудиту>.   Роздiли <Страховий резерв незароблених премiй>, 
<Резерв незароблених премiй> та <Результати перевiрки адекватностi зобов'язань страховика 
щодо резерву збиткiв> Примiток до фiнансової звiтностi  мiстять iнформацiю щодо основних 
положень облiкової полiтики щодо формування страхових резервiв, розкриття щодо оцiнки та 
визнання у фiнансовiй звiтностi вказаних резервiв.  Ми провели перевiрку методiв 
формування резервiв Товариства. Нашi аудиторськi процедури щодо цього питання  
включали наступне: - оцiнку та тестування  ключових засобiв внутрiшнього контролю  
Товариства щодо процесiв  формування  страхових резервiв; - ознайомлення з результатами 
висновкiв актуарiя  щодо розрахункових сум сформованих на 31.12.2018р. страхових резервiв 
та спiвставлення їх з представленими у фiнансовiй  звiтностi. Актуарiй пiдтвердив 
достатнiсть сформованих страхових резервiв.  За результатами проведених аудиторами 
процедур необхiдностi внесення виправлень до фiнансової звiтностi не виникло.  Пояснення 
щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема, пов'язаних iз 
шахрайством В результатi перевiрки системи внутрiшнього контролю, проведеної для цiлей 
аудиту фiнансової звiтностi Товариства, нами не виявлено суттєвих недолiкiв у системi 
внутрiшнього контролю Товариства, якi могли б негативно вплинути на можливiсть 



Товариства облiковувати, обробляти, узагальнювати та вiдображати у звiтностi бухгалтерськi 
та iншi фiнансовi данi, складати фiнансову звiтнiсть, яка не мiстить суттєвих викривлень 
унаслiдок шахрайства або помилки, невiдповiдностей законодавчим, нормативним вимогам. 
Пiд час проведення аудиту ми перевiрили наявнiсть факторiв ризику шахрайства, зокрема 
шляхом тестування. Аудитори не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про 
можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Товариства  мiстить суттєве викривлення внаслiдок 
шахрайства  Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для 
аудиторського комiтету На основi проведеного аудиту ми склали цей звiт незалежного 
аудитора та додатковий звiт для аудиторського комiтету в Товариствi.    Будь-якi 
неузгодженостi вказаних звiтiв вiдсутнi.   Твердження про ненадання послуг, заборонених 
законодавством, i про незалежнiсть ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської 
дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi аудиту Ми пiдтверджуємо, що протягом 
минулого i поточного рокiв не надавали ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА> нiяких послуг, 
заборонених законодавством України, в тому числi заборонених частиною четвертою статтi 6 
Закону України <Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>.      Нами не 
було iдентифiковано жодних загроз  нашої незалежностi як на рiвнi аудиторської фiрми, так i 
на рiвнi ключового партнера з аудиту та персоналу, задiяному у виконаннi завдання з аудиту . 
Ми не надавали Товариству жодних iнших послуг, включаючи не аудиторськi послуги, окрiм 
послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi .    Iнформацiя про iншi наданi суб'єктом 
аудиторської дiяльностi юридичнiй особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання 
послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у 
фiнансовiй звiтностi Ми не надавали ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА> або контрольованим 
Товариством суб'єктам господарювання нiяких послуг, крiм послуг з обов'язкового аудиту 
фiнансової звiтностi.   Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень Ми 
виконали аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України <Про аудит 
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> та iнших законодавчих та нормативних актiв. 
Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена у iнших 
роздiлах цього звiту. Iнша iнформацiя, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звiтi 
за результатами обов'язкового аудиту згiдно Закону 2258, наведена в iнших параграфах  цього 
звiту незалежного аудитора. З метою формування професiйного судження та висловлення 
думки щодо дотримання суб'єктом господарювання положень законодавчих та нормативних 
актiв, вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо  вимог до  аудиторських звiтiв, що 
подаються до  Нацiональної комiсiї що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг, (надалi по тексту <Нацфiнпослуг>), за результатами аудиту рiчної 
звiтностi та звiтних даних  фiнансових установ за 2018 рiк, надаємо наступну iнформацiю   - 
Щодо формування (змiни) статутного (складеного/пайового) капiталу ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <СТРАХОВА КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА>  
Формування Статутного капiталу проведено з дотриманням вимог Закону України <Про   
акцiонернi товариства>. Сформований статутний  капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА  <СТРАХОВА КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА> на дату проведення аудиту  
вiдповiдає вимогам статей  2, 30 Закону України "Про страхування" та узгоджується iз п. 30 
Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм 
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв України №913 вiд 07.12.2016 р.   Статутний капiтал розмiром 21 000 тис. грн. 
станом на 31.12.2018 року сформований у повному обсязi та сплачений виключно грошовими 
коштами у встановленi законодавством термiни, вiдповiдає Статуту, який  зареєстрований 
належним чином. Для створення зареєстрованого статутного капiталу акцiонерами не 
використовувались векселi, кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заставу, бюджетнi кошти 
та нематерiальнi активи. Несплаченого або вилученого капiталу станом на 31.12.2018 року не 
має. Формування статутного та власного капiталу здiйснено вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства України.  - Щодо обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та 



платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, 
додержання iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими 
активами ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА>  станом на 31.12.18р.  виконало  вимоги 
Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, 
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризикованостi операцiй страховика, 
затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 
сферi ринкiв фiнансових послуг  № 850 вiд 07.06.2018р. та зареєстрованого в Мiнiстерствi 
юстицiї України 06.07.2018 р. за № 782/32234 (далi - Положення).        Норматив  
платоспроможностi та достатностi капiталу.   Станом на  31.12.2018 року  сума прийнятних 
активiв складає  15754 тис. грн.  Прийнятнi активи Сума (тис. грн.) Нерухомiсть  788 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (непрострочена дебiторська 
заборгованiсть за укладеними договорами страхування та/або перестрахування) 781 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 417 Облiгацiї 
пiдприємств 7344 Акцiї пiдприємств 15,0 Грошi та їх еквiваленти (рахунки в банках)
 6409   ВСЬОГО 15754 Бiльша з величин нормативного обсягу активiв станом на  
31.12.2018 року  складає  10 425 тис. грн.  Перевищення суми прийнятних активiв над 
бiльшою з величин  нормативного обсягу активiв складає 5329 тис. грн.  Норматив 
платоспроможностi та достатностi капiталу  виконано. Норматив ризиковостi операцiй  
Станом на 31.12.18 року  Товариством сформовано страховi  резервi у сумi 1 147 тис. грн.  а 
саме: - Резерв незароблених премiй    1 147 тис грн.  Станом на 31.12.18 року  сума 
прийнятних активiв, якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацiї, становить 1 262 тис. грн.   
Категорiї прийнятних активiв, якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацiї Сума  (тис. грн.) 
Грошовi кошти на поточних рахунках 344 Банкiвськi  вклади (депозити) 688 Нерухоме 
майно 115 Облiгацiї пiдприємств 115 ВСЬОГО 1262 Перевищення суми прийнятних активiв, 
якi вiдповiдають вимогам диверсифiкацiї,  над сумою сформованих страхових резервiв 
складає 115 тис. грн.  Норматив ризиковостi операцiй виконано.  Норматив якостi активiв. 
Товариство не здiйснює види обов'язкового страхування. Станом на 31.12.2018 року сума 
низькоризикових активiв становить 6409 тис. грн.  Категорiї низькоризикових активiв
 Сума (тис. грн.) Грошовi кошти на поточних рахунках 5452 Банкiвськi  вклади 
(депозити) 957 ВСЬОГО 6409 Станом на 31.12.2018 року величина 20 вiдсоткiв страхових 
резервiв становить 229 тис. грн.  Перевищення суми низькоризикових  активiв над 
величиною 20 вiдсоткiв страхових резервiв становить 6180 тис. грн.  Норматив якостi активiв 
виконано.   - Щодо формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих 
резервiв вiдповiдно до законодавства  Станом на 31.12.2018 року  сформованi резерви 
незароблених премiй у розмiрi 1 147 тис. грн.  Вiдповiдно до обраної полiтики, розрахунок  
резервiв  проводиться  за Методикою формування страхових резервiв за видами страхування, 
iншими нiж страхування життя, яка затверджена Розпорядженням Державної комiсiї з 
регулювання  ринкiв фiнансових послуг України № 3104 вiд 17.12.2004р. iз змiнами та 
доповненнями. Розрахунок резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв у 
резервах незароблених премiй здiйснювався за методом 1/4 за всiма видами страхування з 
використанням  80% загальної суми надходжень страхових премiй. за кожним   видом   
страхування  окремо.  - Щодо встановлених фiнансових нормативiв та застосованих заходiв 
впливу до фiнансової групи, у разi входження суб'єкта господарювання до такої ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  <СТРАХОВА КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА> є учасником 
Банкiвської Групи <ТАС>, дата визнання Нацiональним Банком України 22.03.2017р. Рiшення 
№ 72; останнi змiни в структурi власностi учасникiв Банкiвської Групи вiд 19.12.2018р. 
Рiшення № 403. Протягом 2018 року Банкiвська Група виконувала вимоги Положення про 
порядок регулювання дiяльностi банкiвських груп, затвердженого постановою Правлiння 
Нацiонального Банку України, № 254 вiд 20.06.2012р. та зареєстрованого в Мiнiстерствi 
юстицiї України 12.07.2012 р. за № 1178/21490 (далi - Постанова) з останнiми змiнами № 156 
вiд 27.12.2018р.  До Банкiвської Групи протягом 2018 року заходи впливу не застосовувались.  



- Щодо структури iнвестицiйного портфелю iз зазначенням реквiзитiв емiтента (назва, код за 
ЄДРПОУ), суми, ознаки фiктивностi тощо                                                                                       
№ п/п Напрям iнвестування Назва емiтента Код ЄДРПОУ Кiлькiсть Сума тис. 
грн. Рейтинг для банка Ознака фiктивностi 1 Депозити    957
  -   ПАТ "УКРЕКСIМБАНК" 00032112 1 297 AA(ukr) / 
стабiльний -   ПАТ "Укргазбанк" 23697280 2 330 uaАА+   
 ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 00032129  3 330
 uaАА - 2 Цiннi папери в.т.ч    7359  - 2.1. акцii  
ПрАТ "СГ"ТАС" 30115243 1 15  - 2.2., облiгацiї   ТОВ ФК ЦФР
 35725063 7 310 7 344    - Щодо заборони залучення фiнансових активiв вiд 
фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення Протягом 2018 року 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  <СТРАХОВА КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА> 
не залучало фiнансовi активи вiд фiзичних осiб  iз зобов'язанням щодо наступного їх 
повернення.  - Щодо сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi 
Товариство дотримується обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарської 
дiяльностi, установлених пунктом 37 Лiцензiйних умов № 913. Товариство   надає     
виключно послуги   з страхування вiдповiдно до отриманих лiцензiй.  - Щодо надання 
фiнансових послуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та внутрiшнiх 
правил надання фiнансових послуг суб'єктом господарювання В 2018 роцi Товариство 
надавало послуги з добровiльних видiв страхування, щодо яких отриманi вiдповiднi лiцензiї, 
згiдно з  правилами страхування, затвердженими Товариством та зареєстрованими в 
Нацiональнiй Комiсiї, що  здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. 
У всiх договорах Товариства  про надання послуг з добровiльних видiв страхування, щодо 
яких отриманi вiдповiднi лiцензiї,  є посилання на правила страхування, що затвердженi 
Товариством та зареєстрованi в Нацiональнiй Комiсiї, що  здiйснює державне регулювання у 
сферi ринкiв фiнансових послуг. Полiтика перестрахування Товариства  вiдповiдає  
встановленим законодавчим вимогам, в т.ч. прийняття страховиком ризикiв у перестрахування 
лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких вiн отримав 
лiцензiю. Товариство не має лiцензiй на обов'язковi види страхування та на страхування 
життя. Товариство не має лiцензiї на обов'язкове страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Товариство не має лiцензiї на 
обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки.  - Щодо 
розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та забезпечення її актуальностi 
Товариство надає клiєнту (споживачу) iнформацiю вiдповiдно до статтi 12 Закону про 
фiнпослуги, а також розмiщує iнформацiї, визначену частиною першою статтi 12 зазначеного 
закону, на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) http://industrials.com.ua та забезпечує її 
актуальнiсть; Товариство розмiщує внутрiшнi правила надання фiнансових послуг на 
власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) http://industrials.com.ua не пiзнiше наступного робочого дня 
пiсля дати набрання ними чинностi iз зазначенням такої дати.  -  Щодо прийняття рiшень у 
разi конфлiкту iнтересiв Товариство дотримується   вимог статтi 10 Закону про фiнансовi 
послуги щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв.  Протягом  звiтного перiоду не 
було фактiв виникнення конфлiкту iнтересiв. - Щодо вiдповiдностi примiщень, у яких 
здiйснюється суб'єктом господарювання обслуговування клiєнтiв (споживачiв), доступностi 
для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних 
будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджується фахiвцем з питань 
технiчного обстеження будiвель та споруд, який має квалiфiкацiйний сертифiкат Аудитору 
надано Звiт про проведення технiчного обстеження конструкцiй будiвлi та примiщень на 
придатнiсть доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення,   
експерта з технiчного обслуговування будiвель та споруд Турчин В.М. (квалiфiкацiйний 
сертифiкат серiя АЕ № 000238, виданий 31.05.2012 року Атестацiйною 
архiтектурно-будiвельною комiсiєю Мiнiстерства регiонального розвитку будiвництва та 



житлово-комунального господарства України), висновок  якого пiдтверджує придатнiсть 
доступу для осiб з iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення до нежитлових 
примiщень за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 72, 9-й поверх, оф.5,  у 
яких здiйснюється  обслуговування клiєнтiв (споживачiв) Товариства. Товариство розмiщує 
iнформацiю про умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших мало 
мобiльних груп населення у мiсцi, доступному для вiзуального сприйняття клiєнтом 
(споживачем). Iнформацiя розмiщена доступному для вiзуального сприйняття клiєнтом 
(споживачем) мiсцi бiля входу у примiщення, де розташований офiс Товариства за адресою: 
03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 72, 9-й поверх, оф.5  - Щодо внесення суб'єктом 
господарювання iнформацiї про всi свої вiдокремленi пiдроздiли до Єдиного державного 
реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та до 
Державного реєстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог, установлених законодавством 
Товариство  не має вiдокремлених пiдроздiлiв.  - Щодо внутрiшнього контролю та 
внутрiшнього аудиту Вiдповiдно до вимог статтi 15-1 Закону України Про фiнансовi послуги 
та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 
17.09.2012року (Протокол вiд 17 вересня 2012 року) створено Вiддiл внутрiшнього аудиту 
(контролю) керiвником якого є Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту (контролю), який 
виконує обов'язки аудитора. Аудитор, керується Положенням про проведення внутрiшнього 
аудиту (контролю), затвердженим рiшенням Наглядової ради вiд 17.09.2012року. Обов'язки 
аудитора: 1) нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; 2) контроль за дотриманням законiв, 
нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 
послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства; 3) перевiрка результатiв поточної фiнансової 
дiяльностi Товариства; 4) аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть 
його працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства. 
Протягом 2018 року в Товариства функцiонував Вiддiл внутрiшнього аудиту (контролю), який 
має у своєму складi 1 аудитора. Проведено плановий внутрiшнiй аудит. За результатами 
складено звiт з рекомендацiями, якi були впровадженi керiвництвом Товариства у 
вiдповiдностi з встановленими термiнами. Начальником вiддiлу внутрiшнього аудиту 
(контролю) у 2018 роцi була: Костенко Олена Олександрiвна з 03.08.2015 року по дату 
складання висновку.  - Щодо облiкової та реєструючої системи (програмне забезпечення та 
спецiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання 
фiнансових послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг Товариство 
використовує облiкову та реєструючу систему (Програмне забезпечення 1-С Пiдприємство та 
спецiальне технiчне обладнання), що забезпечує ведення облiку операцiй з надання страхових 
послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг.  Пiдготовка звiтностi до 
Нацкомфiнпослуг здiйснюється в онлайн режимi та подається через програмний продукт 
<Комплексна iнформацiйна система Нацкомфiнпослуг> (далi - КIС), розмiщеному на головнiй 
веб-сторiнцi Нацкомфiнпослуг. (http://www.kis.nfp.gov.ua).  - Щодо готiвкових розрахункiв 
Товариство не здiйснює готiвковi розрахунки. Офiс Товариства забезпечений цiлодобовою 
охороною. -  Щодо зберiгання грошових коштiв i документiв та наявностi необхiдних засобiв 
безпеки (зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або 
вiдповiдну охорону) Товариство забезпечує  зберiгання  документiв та має в наявностi 
необхiднi засоби безпеки (зокрема сейфи, охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну охорону).   
- Щодо розкриття iнформацiї щодо порядку формування статутного капiталу (iсторiя 
походження коштiв) Згiдно зi Статутом ЗАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" у 
редакцiї, що була затверджена зборами засновникiв (протокол № 1 вiд 29.06.2004)  та 
зареєстрована 19.07.2004 державним реєстратором у Святошинськiй районнiй у м. Києвi 
державнiй адмiнiстрацiї Поддубняк Ю.М. за номером запису 1 072 102 0000 000039, 
Статутний фонд Товариства було визначено в сумi 7 500 000,00 гривень та розподiлено на 75 
000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривень кожна. Статутний фонд ЗАТ 
"Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" в сумi 7 500 000,00 гривень сформовано в повному 



обсязi за рахунок виключно грошових внескiв засновникiв в наступному порядку: Засновник
 Вклади  грн. Документи, що пiдтверджують  внесок Кiлькiсть акцiй, належна 
акцiонеру, штук Частка у Статутному капiталi,         % ЗАТ "Холдiнгова компанiя 
"ТЕКО-ДНIПРОМЕТИЗ" 7 425 000,00 виписка банку за 15.07.2004 74250  99,0 ВАТ 
"Центральне конструкторське бюро "Шхуна" 37 500,00 виписка банку за 16.07.2004
 375 0,5 ТОВ "Iнвестицiйно-Фiнансова Група "ТАС", яке є правонаступником ТОВ 
"Перша Мiжнародна Фiнансова Корпорацiя" 37 500,00 виписка банку за 15.07.2004
 375  0,5 Всього 7 500 000,00 Х 75 000 100 Державною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку 05.10.2004 р. видано ЗАТ "Страхова компанiя 
"IНДУСТРIАЛЬНА" свiдоцтво про реєстрацiю випуску 75 000 простих iменних акцiй на суму 
7 500 000,00 грн. за реєстрацiйним номером №595/1/04. Позачерговими Загальними зборами 
акцiонерiв ЗАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" (протокол №6 вiд 06.06.2007) було 
прийнято рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу (фонду) на 13 500 000,00 
(тринадцять мiльйонiв п'ятсот тисяч) гривень та визначення його у розмiрi 21 000 000,00 
(двадцять один мiльйон) гривень шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй з 100,00 
гривень до 280,00 (двiстi вiсiмдесят) гривень за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв за 2006 рiк, 
нарахованих акцiонерам Товариства, та розподiл статутного капiталу на 75 000 (сiмдесят п'ять 
тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 280 (двiстi вiсiмдесят) гривень кожна.  
Статут ЗАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" у редакцiї, затвердженiй рiшенням 
Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" 
(протокол №6 вiд 06.06.2007) зареєстровано 12.07.2007 року державним реєстратором  у 
Святошинськiй районнiй у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї Бiльською Ольгою Федорiвною за 
номером запису 10721050004000039. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку 22.08.2007 р. видано ЗАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску 75 000 простих iменних акiй номiнальною вартiстю 280 (двiстi вiсiмдесят) 
гривень кожна на загальну суму 21 000 000,00 грн. за реєстрацiйним номером № 358/1/07 iз 
зазначенням про втрату чинностi Свiдоцтва №595/1/04. З урахуванням зазначеного Статутний 
капiтал ЗАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" склав 21 000 000,00 гривень i був 
сформований вiдповiдно до вимог Законiв України "Про господарськi товариства" та "Про 
страхування" у такому порядку: Акцiонери Додатковий вклад за рахунок реiнвестицiї 
дивiдендiв,  тис. грн. Загальна сума грошових вкладiв, тис. грн. Кiль- кiсть акцiй,   штук
 Частка у статутному фондi,        %   всього, у тому числi грошовi кошти,  
iз яких реiнвести-цiя дивiдендiв   Громадянин України  Тiгiпко Сергiй Леонiдович
 13 365,0 20 790,00 7 425,00 13 365,0 74 250 99,0 ВАТ "Центральне 
конструкторське бюро "Шхуна" 67,5 105,00 37,5 67,5 375 0,5 ТОВ 
"Iнвестицiйно-Фiнансова Група "ТАС" 67,5 105,00 37,5 67,5 375 0,5 ВСЬОГО 13 
500,0 21 000,0 7 500,0 13 500,0 75 000 100,0 Загальнi збори акцiонерiв ЗАТ 
"Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА " (протокол № 11 вiд 26.04.2010р.) прийняли, у тому 
числi рiшення про змiну найменування Товариства на Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" без змiни розмiру та порядку формування статутного 
капiталу. Статут  ПрАТ "Страхова компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" у новiй редакцiї було 
зареєстровано 07.05.2010 держаним реєстратором у Святошинськiй районнiй у м. Києвi 
державнiй адмiнiстрацiї Дарчук Iнною Михайлiвною за номером запису 1 072 105 0009 
000039. Вiдповiдно до Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ <СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА>, виданим депозитарiєм ПАТ <Нацiональний депозитарiй 
України> (вих №176951зв вiд 21.03.2019 р.), акцiї Товариства станом на 31.12.2018р. 
розподiленi мiж наступними акцiонерами у такому порядку: Акцiонери Код ЄДРПОУ чи 
IПН Вартiсть акцiй за номiналом, тис. грн. Кiлькiсть акцiй,  штук Частка у 
статутному капiталi,     % Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович 2195803271 20 
790 74 250 99,0 Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, Кiпр НЕ 239493 21
 75 0,1 ДЕВIСАЛ ЛIМIТЕД, Кiпр, НЕ 236201 189 675 0,9 ВСЬОГО        



Х 21 000 75 000 100,0 Таким чином, станом на 31.12.2018 р. розмiр сплаченого 
(сформованого) статутного фонду (капiталу) ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА" у сумi 21 000 
тис. грн. у повному обсязi вiдповiдає розмiру, визначеному Статутом ПрАТ "СК 
"IНДУСТРIАЛЬНА", у редакцiї, яка була затверджена рiшенням  Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА" (Протокол № 24 вiд 16 квiтня 2018 року) та зареєстрована 
приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Голубничою О.В. 03.05.2018 
р., реєстрацiйний номер 10721050023000039. Зареєстрований i повнiстю сплачений статутний 
капiтал Товариства на 31.12.2018 року за курсом НБУ на 31.12.2018 р. вiдповiдає 662 тис. євро 
i складається з 75000 простих акцiй номiнальною вартiстю 280,0 грн. за акцiю. Усi акцiї мають 
рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу.  - Щодо розкриття 
джерела походження складових частин власного капiталу ( капiтал у дооцiнках, внески до 
додаткового капiталу)                                                                                                        
Складова частина власного капiталу Сума станом на 31.12.2018р. тис.грн. Джерело 
формування Статутний капiтал  21 000 Внески акцiонерiв Резервний капiтал                                                                                          
 5810 Вiдрахування iз нерозподiленого прибутку Нерозподiлений прибуток (збиток)
 14034 Накопичений результат  господарської дiяльностi Формування складових 
частин власного капiталу, а саме: резервний капiтал 5810 тис.грн. та нерозподiленого 
прибутку  14034  тис. грн.  вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
та облiкової полiтики Товариства.  - Щодо розкриття iнформацiї з урахуванням вимоги 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдносно методiв оцiнки справедливої вартостi 
активiв фiнансових компанiй Товариством в  роздiлах Фiнансовi iнструменти, Грошовi кошти 
та їх еквiваленти, Дебiторська заборгованiсть  Примiток до фiнансової звiтностi розкрита 
iнформацiя щодо методiв оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до вимог МСФЗ 13 Оцiнка 
справедливої вартостi, а саме: Товариство визнає, що фiнансовi iнструменти вiдображаються 
за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї.  - Щодо 
вiдповiдностi полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття ризикiв у перестрахування лише з 
тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких отримана лiцензiя, та 
укладення договорiв   перестрахування iз страховиками (перестраховиками) нерезидентами у 
вiдповiдностi до Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у страховика 
(перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 
04.02.2004 № 124 Полiтика перестрахування Товариства  вiдповiдає  встановленим 
законодавчим вимогам, в т.ч. прийняття страховиком ризикiв у перестрахування лише з тих 
видiв добровiльного страхування, на здiйснення яких вiн отримав лiцензiю.  - Щодо 
здiйснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених 
законодавством порядкiв i правил проведення обов'язкового страхування В 2018 роцi 
Товариство  не здiйснювало  обов'язкових видiв страхування.  - Щодо ведення 
персонiфiкованого (iндивiдуального) облiку договорiв страхування життя (у випадку 
наявностi у страховика лiцензiї на страхування життя) Товариство не має лiцензiї на 
страхування життя i вiдповiдно не заключає договори страхування життя.  - Щодо належного 
та повного формування та облiку резерву заявлених, але не виплачених збиткiв (для 
страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя) або резерву 
належних виплат страхових сум (для страховика, який здiйснює страхування життя)  
Товариство веде облiк  та здiйснює формування  резерву заявлених, але не виплачених 
збиткiв. Протягом 2018 року Товариство не формувало резерв заявлених, але не виплачених 
збиткiв.   Розкриття iнформацiї  про Товариство та щодо змiсту статей балансу Основнi 
вiдомостi про  ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА" Найменування суб'єкта перевiрки
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"IНДУСТРIАЛЬНА" - попереднє найменування Закрите акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "IНДУСТРIАЛЬНА" Код ЄДРПОУ 32920354 дата державної реєстрацiї серiя та 
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю № запису про замiну свiдоцтва у зв'язку iз змiною 
найменування Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю 19.07.2004 р. А01 № 251938  1 



072 105 0009 000039  07.05.2010 р. Орган, який видав свiдоцтво Державний реєстратор 
Дарчук I.М. в Святошинськiй районнiй у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї Мiсцезнаходження 
Товариства Мiсце надання послуг Товариством 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65 03150, 
м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд 72 Телефон, факс (044) 593-73-13 (044) 593-73-20, 
info@industrials.com.ua Поточний  рахунок у гривнях 26503000049001 Назва банку АТ 
"ТАСКОМБАНК" МФО 339500 Основнi види дiяльностi КВЕД-2010 65.12 - Iншi види 
страхування, крiм страхування життя, 65.20 - Перестрахування, 66.29 - Iнша допомiжна 
дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення Кiлькiсть акцiонерiв 3 
Найменування, мiсцезнаходження, телефон, лiцензiя Депозитарiю   Депозитарна установа
 Публiчне акцiонерне товариство <Нацiональний депозитарiй України>, 04107, м. Київ, 
вул. Трипiлiна, 7Г,  т. (044) 591-04-04 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"ТI-IНВЕСТ", 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри,30, т. (044) 584-38-28 Кiлькiсть 
працюючих 12 Договiр оренди № 70117 вiд 30 .12.2016р. укладений з ПАТ "КАМЕТ" до 
31.12.2017р. № 70118 вiд 29 .12.2017р. укладений з ПАТ "КАМЕТ" до 31.12.2018р. № 70119 
вiд 28 .12.2018р. укладений з ПАТ "КАМЕТ" до 28.12.2019р. та № 74 вiд 30.11.2015р., 
укладений з ПП "СIТIТРЕНД-КРОК" № 74 вiд 01.11.2018р., укладений з ПП 
"СIТIТРЕНД-КРОК" до 01.11.2019р.  Наявнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
 Немає Остання дата публiкацiї  iнформацiї про дiяльнiсть. Назва друкованого органу, 
тираж № 429 вiд 27.04.2018р. Всеукраїнська iнформацiйна газета <Фiнансовий 
вiсник>.(частина 20) Дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв 16 квiтня 2018 року 
(Протокол № 24) Дата та термiн  сплати дивiдендiв Вiдповiдно до Закону України "Про 
акцiонернi товариства" та Статуту товариства Вiдповiдальнi особи за фiнансово-господарську 
дiяльнiсть  Голова Правлiння: Кравцова С.Б. з 19.07.2004р. (протокол зборiв засновникiв вiд 
29.06.2004р. та наказ №1 вiд 19.07.2004р.) по дату надання аудиторського висновку. Головний 
бухгалтер: Мельник М.М. з 22.03.2013р. (наказ № 11-К вiд 22.03.2013р.) по дату надання 
аудиторського висновку. ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНДУСТРIАЛЬНА" зареєстровано 
як фiнансову установу вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг  України вiд 21.08.2004 №1224 (Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової 
установи серiї СТ №321 вiд 21.08.2004, реєстрацiйний номер 11101117, дата видачi Свiдоцтва 
12.07.2010р. у зв'язку iз перейменуванням). Страховi та перестрахувальнi операцiї за перiод, 
що перевiрявся, здiйснювалися ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНДУСТРIАЛЬНА" на 
пiдставi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi: Вид  страхової дiяльностi № лiцензiї 
та дата видачi Державний орган, що видав лiцензiю У формi добровiльного: страхування 
вантажiв та багажу (вантажобагажу) Серiя АВ №546537 вiд 09.07.10. Строк дiї з 
02.10.2007- безстроково Держфiнпослуг У формi добровiльного: страхування вiд вогневих 
ризикiв та ризикiв стихiйних явищ Серiя АВ №546536 вiд 09.07.10. Строк дiї з 02.10.2007- 
безстроково Держфiнпослуг У формi добровiльного: страхування кредитiв (у тому числi 
вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) Серiя АВ №546535 вiд 09.07.10. 
Строк дiї з 02.10.2007- безстроково Держфiнпослуг У формi добровiльного: страхування 
фiнансових ризикiв Серiя АВ №546534 вiд 09.07.10. Строк дiї з 02.10.2007- безстроково
 Держфiнпослуг У формi добровiльного: страхування вiдповiдальностi перед третiми 
особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)) Серiя АВ №546532 вiд 09.07.10. Строк дiї з 
02.10.2007- безстроково Держфiнпослуг У формi добровiльного: страхування майна (крiм 
залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших 
видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) Серiя АВ №546533 вiд 
09.07.10. Строк дiї з 02.10.2007- безстроково Держфiнпослуг  Концептуальною основою 
повного комплекту фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2018р., Товариства є 
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). РОЗКРИТТЯ  IНФОРМАЦIЇ 
ЩОДО АКТИВIВ ТОВАРИСТВА Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх 



еквiваленти станом на 31 грудня 2018 року включають: тис. грн. На 31.12.2018 р. Всього: 
грошовi кошти та їх еквiваленти: 6409 Назва фiнансової установи Сума Рейтинг Поточнi 
рахунки у банках, т.ч. 5452  ПАТ <Укрексiмбанк> 102 AA(ukr) / стабiльний АТ 
<ТАСКОМБАНК> 1 250 uaAA АТ <ТАСКОМБАНК> 4 100 uaAA Депозитнi рахунки 
у банках, т.ч. 957  ПАТ "УКРЄКСIМБАНК" 297 AA(ukr) / стабiльний ПАТ 
"Укргазбанк" 330 uaАА+ ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" 330
 uaАА Звiт про рух грошових коштiв за 2018 рiк, що входить до звiтностi загального 
призначення та до звiтних даних страховика складено прямим методом. Дебiторська 
заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року включає: 
Заборгованiсть, тис. грн. за продукцiю, товари, роботи, послуги 781  за виданими 
авансами 13 з бюджетом 2472 за  розрахунками iз нарахованих доходiв 417 
Iнвестицiї, наявнi для продажу Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за 
справедливою вартiстю, станом на 31.12.2018 року представленi у звiтi по фiнансовий стан  у 
роздiлi <Iншi фiнансовi iнвестицiї>: Вид iнвестицiї Найменування емiтента Кiлькiсть 
ЦП/ розмiр частки , шт./% Вартiсть iнвестицiй, вiдображена у Балансi тис. грн. внески до СФ
 ТОВ <ТА> 0,1% 5 внески до СФ ТОВ <УЛФ-ФIНАНС>  28% 23800 
акцiї АТ <СГ <ТАС> (приватне) 1 15  ВСЬОГО: Х 23 820 Довгостроковi 
фiнансовi iнвестицiї у виглядi внескiв до статутного капiталу та акцiї АТ <СГ <ТАС> 
(приватне) вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за фактичною/iсторичною вартiстю, що є 
вiдхиленням вiд вимог МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi.. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 
у виглядi облiгацiй ТОВ <ФК "ЦФР" на суму 7344 тис. грн. вiдображенi в фiнансовiй звiтностi 
за амортизованою вартiстю. Частки перестраховикiв у страхових резервах Частка 
перестраховикiв у сформованих страхових резервах станом на 31.12.2018р. тис. грн. Частка 
перестраховикiв в резервах незароблених премiй 0 Частка перестраховикiв в резервах збиткiв
 0 Всього 0 Основнi засоби i нематерiальнi активи Основнi засоби на 31 грудня 
2018 року представленi  таким чином:  Будiвлi, споруди, тис. грн. Офiсне обладнання, 
iнструменти та iншi ОЗ тис. грн. Автотранспорт, тис. грн. Нематерiальнi активи,  тис. 
грн. Разом, тис. грн. Первiсна вартiсть на  01.01.2018р. 1665 188 2440 99
 4392 Надходження/полiпшення     - дооцiнка  
   - Вибуття   190  190 Накопичений знос на  
31.12.2018 р. 877 145 2168  3190 Вартiсть, вiдображена в Балансi на 31.12.2018 
р. 788 43 82 99 1012  РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 
Зобов'язання Станом на 31.12.2018 р. Товариство не має довгострокових  зобов'язань за 
кредитами. Поточнi зобов'язання Товариства представленi за теперiшньою вартiстю та 
включають:  тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за  Товари,роботи, послуги
 109 розрахунками з бюджетом 3 Поточнi забезпечення 166 Розкриття 
iнформацiї щодо страхових зобов'язань (страховi резерви) Технiчнi резерви, сформованi 
станом на 31.12.2018 р. тис. грн. Резерви незароблених премiй 1147 Резерв заявлених, 
але не виплачених збиткiв 0 Всього: 1147 Сформованi страховi резерви є розрахунковою 
оцiнкою страхових зобов'язань Товариства на 31.12.2018 р. у вiдповiдностi з вимогами Закону 
України <Про страхування>, Методикою формування страхових резервiв iз видiв страхування, 
iнших нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004р. №3104 зi змiнами та 
доповненнями, та облiковою полiтикою товариства. Розрахунок резервiв незароблених премiй 
та частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй здiйснювався за методом 1/4 за 
всiма видами страхування з використанням 80% загальної суми надходжень страхових премiй. 
Резерв заявлених, але не врегульованих виплат, розраховується Товариством виходячи з 
отриманих вимог щодо  виплат за страховими виплатами, що надiйшли на звiтну дату вiд 
страхувальникiв (перестрахувальникiв). Резерв заявлених, але не врегульованих виплат, 
протягом 2018 року Товариством не нараховувався. Тестування адекватностi страхових 
зобов'язань Товариства станом на 31.12.2018 р. проведено ТОВ <Iнститут ризику>, актуарiй 



Iванько Юрiй Олександрович (Свiдоцтво НКРРФПУ № 01-017 вiд 08.10.2015 року), за 
результатами якого пiдтверджено адекватнiсть страхових резервiв, сформованих на 31.12.2018 
року.  РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ Станом на 31.12.2018 
року  власний капiтал Товариства має  наступну структуру:  тис.грн. Статутний капiтал
 21000 Резервний капiтал 5810 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
 14034 Всього власного капiталу 40844  Статутний капiтал Вiдповiдно до Реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ <СТРАХОВА КОМПАНIЯ <IНДУСТРIАЛЬНА>, 
виданим депозитарiєм ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> (вих №176951зв вiд 
21.03.2019р.), акцiї Товариства станом на 31.12.2018р. розподiленi мiж наступними 
акцiонерами у такому порядку: Акцiонери Код ЄДРПОУ чи IПН Вартiсть акцiй за 
номiналом, тис. грн. Кiлькiсть акцiй,  штук Частка у статутному капiталi,     % 
Громадянин України Тiгiпко Сергiй Леонiдович 2195803271 20 790 74 250 99,0 Т.А.С. 
ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД, Кiпр НЕ 239493 21 75 0,1 ДЕВIСАЛ 
ЛIМIТЕД, Кiпр, НЕ 236201 189 675 0,9 ВСЬОГО        Х 21 000 75 000
 100,0 Таким чином, станом на 31.12.2018 р. розмiр сплаченого (сформованого) 
статутного фонду (капiталу) ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА" у сумi 21 000 тис. грн. у повному 
обсязi вiдповiдає розмiру, визначеному Статутом ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА", у редакцiї, 
яка була затверджена рiшенням  Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "IНДУСТРIАЛЬНА"  
(Протокол № 24 вiд 16 квiтня 2018 року) та зареєстрована приватним нотарiусом Київського 
мiського нотарiального округу Голубничою О.В. 03.05.2018 р., реєстрацiйний номер 
10721050023000039. Зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал Товариства на 
31.12.2018 року за курсом НБУ на 31.12.2018 р. вiдповiдає 662 тис. євро i складається з 75000 
простих акцiй номiнальною вартiстю 280,0 грн. за акцiю. Усi акцiї мають рiвнi права голосу, 
права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу. Резервний капiтал Товариство має 
право формувати резервний капiтал у розмiрi не менше нiж 15% статутного капiталу. 
Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку 
Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого розмiру 
резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5%  чистого  
прибутку Товариства за рiк. Резервний капiтал станом на 31 грудня 2018 року i рух резервного 
капiталу за 2018 рiк представленi наступним чином:  На 31.12.2017р. Змiни протягом 
року На 31.12.2018р. Резервний капiтал тис. грн. 5810,0 - 5810,0 Нерозподiлений 
прибуток Станом на 31.12.2018 р. Товариство  має нерозподiлений прибуток у розмiрi 14 034 
тис. грн. Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати  за 2018 рiк Розкриття iнформацiї 
щодо доходiв Структура доходiв за 2018 рiк наступна: ДОХОДИ тис. грн. Дохiд (виручка) 
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), в т.ч. 2154 Премiї вiд надання послуг iз 
страхування, iнших нiж страхування життя, в т.ч. 2237 Премiї, переданi у 
перестрахування - Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 81 Змiна частки 
перестраховикiв у резервi незароблених премiй -2 Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових 
резервiв - Iншi операцiйнi доходи 192 Iншi фiнансовi доходи 2200 Iншi доходи, в.т.ч.:
 9195 доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв 204 дохiд вiд  реалiзацiї фiнансових 
iнвестицiй 8886 Загальна сума доходiв за 2018 рiк становить 13 741 тис. грн. Розкриття 
iнформацiї щодо витрат Структура витрат Товариства у 2018 роцi наступна: ВИДАТКИ тис. 
грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
 - Адмiнiстративнi видатки, в т.ч.: 2670 Витрати на оплату працi 1443 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 300 Амортизацiя 132 Витрати на збут - Iншi операцiйнi 
витрати 13 Фiнансовi витрати 108 Iншi витрати, в т.ч.: 9421 Балансова вартiсть 
реалiзованих фiнансових iнвестицiй 8822 Загальна сума витрат, понесених в 2018 роцi, 
становить 12 212 тис. грн Витрати з податку на прибуток  протягом 2018 року: Податок на 
прибуток: тис. грн. вiд звичайної дiяльностi, в т.ч.: 317 вiд страхової дiяльностi 67  
Чистий прибуток (збиток) за 2018 рiк тис. грн.  1212 Загальна сума нерозподiленого 
прибутку на 31.12.2018 року складає 14034 тис. грн.  РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ В ЗВIТI 



ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ. Звiт про рух грошових коштiв ПрАТ <СК 
<IНДУСТРIАЛЬНА> складено згiдно вимог МСФО 7 <Звiти про рух грошових коштiв>. 
Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надає користувачам фiнансових звiтiв змогу 
оцiнити спроможнiсть  генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти, а також оцiнити потреби 
суб'єкта господарювання у використаннi цих грошових потокiв. У звiтi про рух грошових 
коштiв - грошовi кошти i їх еквiваленти включають отриманi страховi платежi, вiдсотки за 
розмiщення депозитiв, iнше. Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом, який 
розкриває iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових 
витрат грошових коштiв. Товариство не має залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i є 
недоступними для використання, та невикористаних запозичених коштiв, що є наявними для 
майбутньої операцiйної дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до 
яких iснують будь-якi обмеження щодо використання. Залишок грошових коштiв станом на 
31.12.2018 року на рахунках у банках складає 6409  тис. грн.  РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ В 
ЗВIТI ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ (ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI) Протягом 2018 року 
вiдбулись змiни у власному капiталi, що призвели до зменшення власного капiталу, а саме: 
Власний капiтал у 2018 роцi зменшено на 1113 тис. грн.  у порiвняннi з 2017 р та складає 40 
844 тис. грн. а саме: ЗМЕНШЕНО: Нерозподiлений прибуток на 1 113 тис. грн. в результатi 
виплати дивiдендiв. Власний капiтал на кiнець звiтного перiоду складає 40 844 тис. грн. та 
перевищує на 19 844 тис. грн. зареєстрований статутний капiтал, який складає 21 000 тис. грн.   
Аналiз фiнансового стану Товариства На пiдставi даних фiнансових звiтiв проведено 
розрахунок окремих показникiв фiнансового стану та вартостi чистих активiв  ПрАТ <СК 
<IНДУСТРIАЛЬНА>. Показники фiнансового стану Показник Формула розрахунку Значення  
показника Нормативнi значення   31.12.2017 31.12.2018  1 2 3
 4 5 Коефiцiєнт лiквiдностi Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)
 218,9  не менше 1.0 - 2.0 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р1165 / Ф1 
р1695 30,6  не менше 0.2 - 0.25 Коефiцiєнт покриття Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 
(р1695-р1665-р1660) 79,5  не менше 0.7 - 0.8 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф1 
(р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660) 277,1  не менше 1.0 - 2.0 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,97
  не менше 0.5 Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати 
проведеного аналiзу фiнансового стану, можемо зробити висновок, що станом  на 31 грудня 
2018 року фiнансовий стан Товариства задовiльний. Розрахунок вартостi чистих активiв 
акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою визначення умов виконання положень п.3 ст. 155 
Цивiльного кодексу України <Статутний капiтал акцiонерного товариства>. Станом на 
31.12.2018 р. чистi активи ПрАТ <СК <IНДУСТРIАЛЬНА> складають: 1. АКТИВИ тис. 
грн. 1.2 Необоротнi актив 24832 1.3 Оборотнi активи 17437 1.4 Усього 
активiв 42269 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  2.1 Довгостроковi зобов'язання  та 
забезпечення 1147 2.2 Поточнi зобов'язання 112 2.3 Забезпечення наступних 
виплат i платежiв 166 2.4 Усього зобов'язань 1425 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 
1.4 - рядок 2.4) 40844 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 21000 4.1
 Неоплачений капiтал - 4.2 Вилучений капiтал - 5.  Вiдвернення (рядок 3 - 
рядок 4) 19844 Таким чином, станом на 31.12.2018 р. чистi активи ПрАТ <СК 
<IНДУСТРIАЛЬНА>  дорiвнюють 40 844 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу 
товариства на  19 844 тис. грн., тобто вiдповiдає вимогам чинного законодавства.    
Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони У вiдповiдностi з МСБО 24 <Розкриття iнформацiї 
щодо зв'язаних сторiн> зв'язаними сторонами вважаються: - пiдприємства, якi перебувають 
пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб; - пiдприємства та фiзичнi особи, якi 
прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на 
його дiяльнiсть, а також близькi родичi такої фiзичної особи. Протягом 2018 року, пов'язаними 



сторонами Товариства вважалися Акцiонери Товариства: Тiгiпко Сергiй Леонiдович ДЕВIСАЛ 
ЛIМIТЕД Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД,  Наглядова Рада: Попенко С.Н. 
Бiлоног О.В. Зiнкевич В.В. Голова Правлiння: Кравцова С.Б.  Товариства, що належать до 
Банкiвської Групи:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ТАСКОМБАНК> 
(вiдповiдальна особа);  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <УНIВЕРСАЛ БАНК>;  
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ВiЕсБанк>;  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО <СТРАХОВА КОМПАНIЯ <ТАС>;  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО <СТРАХОВА ГРУПА <ТАС>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ТАС-ФIНАНС КОНСАЛТИНГ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <АССIСТАС КОНСАЛТIНГ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ТАС ЛIНК>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ <ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ РIШЕНЬ>; 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  <ЦЕНТР ФIНАНСОВИХ 
РIШЕНЬ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ФIНАНСОВА 
КОМПАНIЯ <ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦIЯ ЗПОВЕРНЕННЯ БОРГIВ>; ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <ВЕЛКО IНВЕСТ>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <УЛФ-ФIНАНС>; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <Бенефiт Сiстемс>:   Контролер Банкiвської Групи <ТАС> - Тiгiпко 
Сергiй Леонiдович  Протягом 2018 року управлiнському персоналу нараховувалася i 
виплачувалася заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї 
та iншi виплати керiвництву пiдприємства, iншому управлiнському персоналу не 
здiйснювались.  Протягом 2018 року Товариство здiйснювало операцiї з пов'язаними 
сторонами. Станом на 31 грудня 2018 залишки на поточних рахунках, котрi розмiщенi в банку, 
що є пов'язаною стороною, становили  5 350 тисяч гривень.  Протягом 2018 року Товариство 
отримало вiдсотковий дохiд за поточними рахунками вiд пов'язаної сторони на суму 465 тисяч 
гривень. Станом на 31 грудня 2018 року дебiторська заборгованiсть з пов'язаними сторонами 
становить 366 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2018року кредиторська заборгованiсть з 
пов'язаними сторонами становила  108 тисяч гривень. Протягом 2018 року Товариство 
отримало послуг, що були наданi пов'язаними сторонами, на суму 142 тисяч 
гривень.=+-+=Розкриття iнформацiї  щодо управлiння ризиками ПрАТ <СК 
<IНДУСТРIАЛЬНА> Вiдповiдно до затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 295 вiд 04.02.2014р. 
Вимог щодо органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика, 
рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 30.04.2014р.) затверджено Стратегiю 
управлiння ризиками Товариства. Протоколом Наглядової ради Товариства вiд 30.04.2014 
року був призначений працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв в Товариствi, який 
здiйснює: - виявлення, визначення, оцiнку ризикiв; - збiр необхiдної iнформацiї для здiйснення 
оцiнки ризикiв та забезпечення безперервного контролю за ризиками; - контроль за 
порушенням допустимих меж ризикiв; - надання рекомендацiй Правлiнню Товариства, щодо 
врегулювання ризикiв; - надання звiтiв Правлiнню Товариства, щодо проведеної роботи, а 
також щодо розмiру капiталу, необхiдного для покриття неочiкуваних збиткiв i збиткiв, 
пов'язаних iз ризиками; - проведення стрес-тестування; - надання пропозицiй щодо заходiв 
покращення ефективностi системи управлiння ризиками. Вiдповiдальний працiвник, що 
виконує функцiї оцiнки ризикiв, iнтегрує процеси контролю та управлiння елементами ризикiв 
за окремими одиницями та разом iз керiвництвом Товариства координує роботу по 
впровадженню заходiв щодо зменшення загального рiвня ризикiв, забезпечення дотримання 
прийнятих меж ризикiв, визначення необхiдного рiвню капiталу, в разi необхiдностi - 
внесення змiн до стратегiї управлiння ризиками. Вiдповiдальний працiвник, що виконує 
функцiї оцiнки ризикiв, взаємодiє з Головою Правлiння з питань порядку та поточного стану 
оцiнки ризикiв, органiзацiї процесiв та процедур ризик-менеджменту, виходячи iз 



передбачених стратегiєю функцiй. Вiдповiдальний працiвник, що виконує функцiї оцiнки 
ризикiв, звiтує перед Головою Правлiння щодо оцiнки основних загроз порушення 
допустимих мiр ризику; оцiнки рiвня фiнансової стабiльностi та загального кiлькiсного обсягу 
прийнятих ризикiв; надає Головi Правлiння своєчаснi, змiстовнi, точнi i повнi звiти щодо 
реалiзацiї стратегiї дiяльностi Товариства та управлiння значними ризиками.  Iнформацiя про 
наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте 
можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства Ми проаналiзували iнформацiю 
щодо наявностi подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, 
проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Фактiв таких подiй не 
встановлено. В той же час зауважуємо, що керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 
<Подальшi подiї> аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв 
стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи 
з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, 
вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi 
звiти, несе управлiнський персонал.  Судовi розгляди та рiшення Станом на 31.12.2018 
Товариство не має судових розглядiв. Невизначенiсть щодо майбутнiх результатiв 
непередбачуваного судового процесу або дiй регуляторних органiв вiдсутня.  Iншi елементи 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування юридичної особи вiдповiдно 
до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма 
<Аудит-Стандарт> Код за ЄДРПОУ: 32852960 Мiсцезнаходження юридичної особи та її 
фактичне мiсце розташування: 04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера <А> 
Телефон (факс) 044-233-41-18 Адреса веб-сторiнки  http://www.audit-standart.kiev.ua/  
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 
виданого Аудиторською палатою України: № 3345, рiшення Аудиторської палати 
України № 9 вiд 26.02.2004 Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Номер 
бланку 0795, Рiшення АПУ №362/4 вiд 26.06.18 Включено до роздiлiв Реєстру аудиторiв та 
суб'єктiв аудиторської дiяльностi пiд реєстрацiйним номером 3345  Роздiл СУБ'ЄКТИ 
АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI Роздiл СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI 
МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Роздiл 
СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 
СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС ПIБ керiвника Титаренко Валентина Микитiвна Прiзвище, iм'я, по 
батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, 
виданих Аудиторською палатою України: Аудитор Титаренко В.М. сертифiкат аудитора № 
006083, серiя <А>, виданий  Аудиторською палатою України 13 квiтня 2006 року, дiйсний до 
13.04.2021 року, Аудитор Кушнiр В.I. сертифiкат аудитора серiї № 005910, серiя <А>, виданий 
Аудиторською палатою України 28 квiтня 2005 року, дiйсний до 28.04.2020 року.  Основнi 
вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: - дата та номер договору на проведення 
аудиту 21.09.2018 № 2-01-21/09-А - дата початку  аудиту  - дата закiнчення проведення 
аудиту 21.09.2018 р.   25.03.2019 р. Мiсце проведення аудиту 03150, м. Київ, вул. Велика 
Василькiвська, буд 72   Партнер з аудиту Аудитор                                                                     
В.I. Кушнiр   Директор ТОВ <АФ <АУДИТ-СТАНДАРТ>                                                            
В.М. Титаренко  Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе , буд. 
2-6/32. Лiт. <А> Дата складання Звiту: 25 березня  2019 року 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за  рiчнi звiтнi данi емiтента.  
Офiцiйна позицiя управлiнського персонала товариства:  рiчна фiнансова звiтнiсть, 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку з дотриманням вимог МСФЗ, що 



вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та 
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан 
емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з яким вiн стикається у своїй 
господарськiй дiяльностi. 
 

XIX. 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 НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
16.04.2018 17.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
16.04.2018 17.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
20.04.2018 20.04.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
06.11.2018 06.11.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 
 


