
Титульний аркуш 
 

  

  25.04.2019   

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

  

№ 85   

  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до 

вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 

року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 

2180/24712 (із змінами) (далі – Положення) 

  

  

Голова Правління       Захарків Ростислав Миколайович 

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

  

          

  

  

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

  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 

"Каштан" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Ідентифікаційний код юридичної особи   32071894 

  

4. Місцезнаходження   01021, м. Київ, Печерський, м.Київ, Кловський узвіз, 12, офіс 

37 

  

5. Міжміський код, телефон та факс   (044) 249-01-11, 249-01-11 

  

6. Адреса електронної пошти   zaharkiv@sk-kashtan.kiev.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 

  

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" (АРIФРУ), 21631756, УКРАЇНА, 

DR/00001/APA 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  

Повідомлення розміщено на  

власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

  32071894.infosite.com.ua   25.04.2019 



    (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     

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   | X | 

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): 

  | X | 

1) інформація про органи управління   | X | 

2) інформація про посадових осіб емітента   | X | 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X | 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | X | 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в 

разі їх звільнення 

    

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління):   | X | 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента   | X | 

2) інформація про розвиток емітента   | X | 

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

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента: 

  | X | 

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

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

  | X | 

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

та/або ризику грошових потоків 

  | X | 

4) звіт про корпоративне управління:   | X | 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент   | X | 

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

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

  | X | 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

  | X | 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)   | X | 

інформація про наглядову раду   | X | 

інформація про виконавчий орган   | X | 

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

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

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

загальних зборах емітента 

    

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента   | X | 

повноваження посадових осіб емітента   | X | 

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

типу та/або класу належних їм акцій 

  | X | 

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

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

    

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

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

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

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

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

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

прав та обов’язків акціонерів (учасників) 

  | X | 

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

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

біржового реєстру: 

  | X | 

1) інформація про випуски акцій емітента   | X | 

2) інформація про облігації емітента     



3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом     

4) інформація про похідні цінні папери емітента     

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів     

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду     

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

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

будівництва) 

    

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

емітента 

    

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

розміру статутного капіталу такого емітента 

  | X | 

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     

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   | X | 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X | 

3) інформація про зобов’язання емітента   | X | 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції     

5) інформація про собівартість реалізованої продукції     

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

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

правочинів 

  | X | 

26. Інформація 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 

Пояснення до рiчного звiту:  

На момент складання звіту не були ще проведені Загальні збори акціонерів. на яких буде затвержено річна 

інофрмація за 2018 рік. Загальні збори акціонерів відбудуться 30.04.2019 року.  

До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: 

1.Роздiл "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

приватним товариством цей роздыл не заповнюэться.  

2.Роздiл "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi в зв'язку з тим, що товариство у 

звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб.  

Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутня, оскiльки такої посади в Товариствi не 

передбачено.  

4.Роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство" вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не 

користувалося послугами рейтингових агентств. 

5. Розділ "Штрафні санкції" не заповнюється, оскільки штрафні санкції протягом звітного періоду до 

Товариства нет застосовувались.  

6. Роздiл "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня в зв'язку з тим, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися 

та не виплачувалися.  

7. Роздiл "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуск 

облiгацiй.  

8.Роздiл "Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента" вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало 

випуски iнших цiнних паперiв. 8. Роздiл "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" вiдсутня в зв'язку з 

тим, що Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.  

9.Роздiл "Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом 

звiтного перiоду" вiдсутн, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом 

звiтного перiоду.  

10. Роздiл "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутнi, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 

води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний 

перiод складає менше нiж 5 млн. грн.  

11. Роздiл "Iнформацiя про прийнятi рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" вiдсутнiй, 

оскiльки такого роду iнформацiя у Товариства у звiтному роцi не виникала.  

12. Роздiл "Iнформацiя про прийнятi рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть" вiдсутнiй, оскiльки такого роду iнформацiя у Товариства у звiтному роцi не виникала.  

13.Роздiл "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" вiдсутня в зв'язку з тим, що 

Товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв.  

14.Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 

договорами (договорами позики)" не заповнявся у звязку зтим, що зобов'язань за облiгацiями, iпотечними 

цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними 

цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство - немає.  

15. Роздiл "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство не 

здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  

16. Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" вiдсутня в зв'язку з тим, що 

Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  

17.Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 

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

iпотечного покриття" вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних цiнних паперiв.  

18.Роздiл "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" , Роздiл "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних 

активiв" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 

19. Роздiл "Основнi вiдомостi про ФОН" вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв 

ФОН. 

20. Роздiл "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало 

випуски сертифiкатiв ФОН. 

21. Роздiл "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не 

здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. 

22. Роздiл "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало 

випуски сертифiкатiв ФОН.  

23.Роздiл "Правила ФОН" вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.  

 

Товариством у складi звiту не надається : 



1.Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 

цінних паперів; 

2. Звiт про стан об"єкта нерухомостi у зв"язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускались. 
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III. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 

"Каштан" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 

серія А01 № 650155 

3. Дата проведення державної реєстрації 20.06.2002 

4. Територія (область)* 80000 - м. Київ 

5. Статутний капітал (грн) 92000000,00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 

0,000000 

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

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 31 

  

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Інші види страхування, крім страхування життя 65.12, 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та 

пенсійного забезпечення 66.29, - - 

  

10. Банки, що обслуговують емітента: 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

АТ "Райффайзенбанк Аваль" 

2) МФО банку 380805 

3) поточний рахунок 26502711923230 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 

6) поточний рахунок д/н 
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16. Судові справи емітента 
 

№ з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 

справи 

1 910/2391/19 Господарський суд 

м. Києва 

ПрАТ "СК "Каштан" МТСБУ немає про стягнення 

заборгованості 

Розгляд справи у 

першій інстанції 
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18. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Історія Компанії розпочинається 20 червня 2002 року. Вже 16 років компанія працює та займає стабільні позиції 

на вітчизняному страховому ринку. Час став перевіркою нашого вміння працювати професійно, виконувати 

свої зобов'язання та вдало реалізовувати можливості, що виникають в умовах постійної зміни реалій та бізнес 

середовища. 

Нам важливо, щоб всі наші продукти та послуги, включаючи новітні і найбільш складні, були доступні 

максимально широкому колу клієнтів. Страхові продукти, які ми пропонуємо нашим клієнтам - це сукупність 

сучасної методології та об'єктивної оцінки реальностей ринку. 

Важлива перевага страхової компанії "Каштан" - це універсальність в пропонованих страхових послугах. 

Компанія реалізує комплексні та індивідуальні програми страхування, розроблені на основі 21 ліцензій 

добровільного та обов'язкового видів страхування. 

Головне завдання компанії - увага до вимог і побажань клієнтів. Для нас важливо продовжити плідну 

співпрацю з усіма нашими постійними клієнтами і в повній мірі виконувати взяті на себе зобов'язання, а також 

привернути увагу майбутніх клієнтів комплексним підходом та різноманітністю страхових продуктів. 

Місію страхової компанії "Каштан" ми бачимо в тому, щоб допомагати нашим клієнтам в складних життєвих 

ситуаціях, бути їх надійним партнером у важку хвилину. Для цього ми розвиваємо компанію, забезпечуємо її 

фінансову стабільність і платоспроможність, дотримуючись консервативної політики ведення бізнесу. 

Мета компанії - зайняти гідне місце в економічній структурі нашої країни, робити свій бізнес не тому, що це 

потрібно нам, а в результаті наявності попиту на послуги саме такої якості. Завжди відповідати іменним 

вимогам і можливостям Страхувальників. 

Стратегічна мета - створення універсальної страхової компанії високого класу, побудованої на принципах 

професіоналізму, фінансової стабільності, якісного і уважного виконання зобов'язань перед клієнтами та 

партнерами. 

Протягом звітного року відбулося переобрання Ревізора товариства 

 

Середньооблікова 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), фонд 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 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) -30 осіб 

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб - 1 особа( Договір ЦПХ) 

за сумісництвом (осіб ) -0  

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) - 1 особа. Фонд оплати 

праці  за 2018 рік - 1601,7 тис. грн.. , а за 2017 рік - 1303,7 тис. грн., збільшення відбулося на 22,9% . Факти,  які 

влинули на збільшення заробітної прати це - збільшення прожиткового  мінімуму, та здорожчення споживчого 

кошику . 

зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року 

Кадрова програма спрямована на пошук кваліфікованих співробітників та поліпшення роботи компанії. 

 

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 "КАШТАН" є учасником   Об'єднання "Ядерний страховий пул" 

02660, Україна, м. Київ, вул. М.Раскової, буд.№.11 

Об'єднання "Ядерний страховий пул" - добровільне об 'єднання страховиків-резидентів України, діяльність 

яких пов'язана з проведенням обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної  

установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту. 

Опис діяльності ПУЛУ:  

- Організація співстрахування на принципах  солідарної відповідальності у рамках Пулу 

- Організація перестрахування за страховими ризиками, страхові обов'язки за якими перевищують фінансові 

можливості членів Пулу, щодо страхового покриття цих ризиків власними активами 

- Сприяння членам пулу в організації прийому в перестрахування ризиків від закордонних ядерних страхових 

пулів та інших перестрахувальників 

- Та інше 

 

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

цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий 

фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності 

Не проводилась спільна діяльність в 2018 році. 



 

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

умови та результати цих пропозицій 

Відсутні пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб. 

 

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

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основні засоби  

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у 

процесі своєї господарської діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та 

вартість яких більше 6000,00 грн. 

Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність застосування будь-якого з 

виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати 

історичну вартість як доцільну собівартість основних засобів, крім об'єктів  нерухомості. Об'єкти нерухомості 

станом на 31.12.2018р. відображені за справедливою вартістю. Фінансові інструменти та фінансові активи 

первісно визнаються за справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок нерозподілених прибутків та 

збитків. 

Подальші  витрати. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати поточного 

періоду. Ці витрати визнаються в поточних витратах в момент їх понесення. Витрати на заміну крупних вузлів 

або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні тих вузлів або компонентів, що 

підлягають заміні.  

На кінець  кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо 

буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює  суму відшкодування актива, яка визначається як 

найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж актива та вартість, яка 

отримується від його використання. Балансова вартість актива зменшується до суми відшкодування; збиток від 

знецінення відображається в прибутках або збитках за рік.  

Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від продажу 

та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік в складі іншого операційного 

доходу або витрат. 

Амортизація. На об'єкти незавершеного будівництва  амортизація не нараховується.  

Амортизація основних засобів  Товариства нараховується прямолінійним методом з  урахуванням таких 

термінів використання (років): 

 Будівлі              - 15 років 

 Машини та обладнання    - 2 роки 

 Транспортні  засоби    - 5 років 

  інші          - 2 роки. 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, яка  визначається як дата введення 

об'єкта в експлуатацію. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з  

якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи Товариства, що мають невизначений термін корисного використання, включають  

ліцензії. Придбані ліцензії капіталізуються в сумі витрат, які понесені на їх придбання та введення  в 

експлуатацію. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Амортизація на нематеріальні активи з 

невизначеним строком використання не нараховується.  Нематеріальні активи, які виникають в результаті 

договірних або інших юридичних прав, амортизуються прямолінійним методом протягом терміну чинності цих 

прав.  

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. 

Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо  

сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно 

визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим 

стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Підприємство 

сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного 

відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності  амортизація основних засобів коригується в 

майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на 

систематичної основі протягом строку корисного використання. 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає 

стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.  

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

фінансовий актив, доступний для продажу - акції з відсотком володіння до 20%,  



 інвестиції, утримувані до погашення - інвестиційні сертифікати; 

 дебіторська заборгованість. 

Під час визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою 

справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового 

активу чи фінансового зобов'язання.  

Класифікація фінансових активів 

 Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями:  

дебіторська заборгованість;  

фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з віднесенням змін за рахунок  прибутків та 

збитків; 

фінансові активи,  які утримуються з метою погашення; 

фінансові активи, які утримуються з метою  продажу. 

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на рахунок прибутків і збитків 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на прибутки і збитки, 

Товариство відносить інвестиції в акції та інвестиційні сертифікати. Після первісного визнання Товариство 

оцінює їх за справедливою вартістю. Результати  від зміни справедливої вартості фінансового активу 

відображаються в прибутку або збитку за рік як фінансові доходи або витрати доки визнання фінансового 

активу не буде припинено. Дивіденди включаються у фінансові доходи, коли встановлено право на отримання 

виплачуваних дивідендів, і вірогідність їх надходження є високою. 

Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, сума кумулятивного збитку 

визнається у прибутку чи збитку.  

Ринкові акції оцінюються за ринковою ціною відповідно до біржового курсу.  

Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за 

вирахуванням збитків від знецінення, якщо  вони є .  

Фінансові активи, що утримуються з метою продажу 

До фінансових активів, що утримують з метою продажу  Товариство відносить цінні папери як інвестиції, 

призначені для торгівлі, якщо має намір реалізувати їх протягом  короткого періоду часу з дати їх  придбання у 

в зв'язку із невизначеністю терміну погашення зобов'язань. 

 

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 

отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 

та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні 

ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення 

ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану 

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

нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 

Основні види продукції за звітний рік: 

- добровільне та обов"язкове страхування, інше ніж страхування життя. 

Обсяг надання послуг зі страхування за 2018 рік склав 106412,2 тис. грн., у тому числі: 

По добровільному страхуванню страхові платежі склали 64239,7 тис. грн., у тому числі: 

- страхування від нещасних випадків -  20,5 тис. грн. 

- страхування залізничного транспорту - 16863,2 тис. грн. 

- страхування наземного транспорту( крім залізничного) - 1336,5 тис. грн. 

- страхування вантажів та багажу ( вантажобагажу) -  5,4 тис. грн. 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 1563,4 тис.грн. 

- страхування майна (кім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту) -41326,7 тис. грн. 

- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - 1,4 тис. грн. 

- страхування відповідальності перед третіми особами - 47,2 тис. грн. 

- страхування кредитів - 0,1 тис. грн. 

- страхування фінансових ризиків - 1657,8 тис. грн. 

- страхування медичних витрат - 1417,5 тис. грн. 

По обов'язковому страхуванню страхові платежі склали  42172,5 тис. грн., у тому числі: 

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті - 180,0 тис. грн. 

- особисте страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних дружин - 1317,3 тис грн. 

- страхування цивільної відповідальності  суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 

пожежами та аваріями на об'єктах з підвищеної небезпеки - 12,8 тис. грн. 



- страхування відповідальності перевезення НЕБВ - 4,5 тис. грн. 

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними 

договорами) - 415,3 тис. грн. 

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора  ядерної установки за шкоду, яка може бути 

заподіяна внаслідок ядерного інциденту - 40004,1 тис. грн. 

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому 

законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, 

зберігання чи використання цієї зброї - 21,9 тис. грн. 

- страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса - 216,6 тис.грн. 

середньореалізаційні ціни - за обов"язковими видами страхування встановлюється згідно постанов КМУ , а за 

добровільними видани страхування, згідно правил компанії затверджених Національною комісією, що здійснює 

Державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Експортні операції не проводились в 2018 році 

перспективність виробництва  та надання послуг не  залежність від сезонних змін; 

основні ринки збуту - Україна 

 Основні клієнти -  страхувальники , а саме: 

ДП НАЕК "Енергоатом"  

Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор" 

Інститут ядерних досліджень НАН України 

Приватне акціонерне товариство  "Львівобленерго", 

Приватне акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго" 

Публічне акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" 

Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго" 

ТОВ "Торговельна компанія "ЕНЕРГОСТІЛ" 

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту 

У процесі управління ризиками задіяне Правління Товариства. Правління несе відповідальність за 

функціонування системи внутрішнього контролю і управління ризиками. Воно відслідковує стан управління 

ризиками, впливає на схильність до ризиків. Правління забезпечує проведення кількісної і якісної оцінки 

ризиків, на які наражається компанія, розробку методології управління ризиками, створення системи для 

автоматизованого ведення і обробки бази даних щодо ризиків. 

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики 

виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. 

Стосовно заходів розширення ринків збуту , відділ страхування зробив максимальну роботу по пошуку 

потенційних страхувальників, та заохочення нових страхових агентів. Велись постійно переговори, щодо 

розширення потенційних страхувальників,  які мали в подальшому продуктивні результати. Проводились 

постійні переговори  відділу страхування, для заохочення нових клієнтів в багатьох містах України.  

перспективні плани розвитку емітента- проводиться активна робота , щодо розбудови агенської мережі по 

розповсюдженню страхових продуктів на території всіх  областях України 

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

загальному обсязі постачання -   

1. ПрАТ "Орфей"  

емітент  не  здійснює свою діяльність в інших країнах, 

 

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 

1. основні придбання   активів за останні п'ять років. 

                    основні засоби, НМА , тис. грн Фінансові інвестиції, тис. грн. 

2014рік                          11,5                          300833,9 

2015рік                          59,7                          319086,4 

2016рік                          34,3                          162035,6 

2017рік                          34,7                          260154,3 

2018рік                          24,1                          44778,9 

 

2. відчуження активів за останні п'ять років. 

   Дохід від реалізації інших оборотних активів, тис. грн. Дохід від реалізації фінансових інвестицій, 

тис. грн. 

2014рік                              12 162582,9 

2015рік                               59,2 344776,3 

2016рік                               0 135374,6 

2017рік                               0 234438,5 

2018рік                               0 6253,9 



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

діяльністю 

 

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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

ПрАТ  "СК "КАШТАН" має на балансі 8 об"єктів нерухомості , які наданні в оренду , тобто використовуються  

, як інвестиційна нерухомість. 

місцезнаходження наступних: 

1.Київ, вул. Слав'янська, 28 

2. Полтава, вул. Конституції, 11 

3. Рівне, вул.. Кавказька, 2, 

4. Дніпро, вул. Глинки, д. 7  

5. Вінниця, вул. Пирогова, 27, оф. 6  

6. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, буд 33., кв. 2 

7. Львів, вул. Дорошенка, 67, офіс. 1 

8. м. Сімферополь, вул. Набережна, буд.46, кв.12 

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства. 

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів- надання в оренду 

приміщень  

Об"єкти на данним момент не потребують ремонту. 

 

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

обмежень 

Детальний аналіз економічної ситуацію в державі, показує, що зниження активності на ринку страхування є 

цілком виправданим. 

Крім кризової ситуації військового конфлікту на Донбасі, не менш гострою є проблема недоопрацьованого 

законодавства в сфері страхування. 

Також можна зазначити інші фактори негативного впливу на розвиток страхування в Україні.    Відсутність 

регуляції страхового покриття майнових цінностей, яке перебуває в ролі застави в комерційному банку.   

Низький рівень обов'язкового контролю автовласників на наявність в них полісів цивільно-правової 

відповідальності; 

Відсутність регуляторного механізму щодо недопущення ситуації демпінгу на страховому 

ринку. 

 Надмірне дискримінаційне оподатування страховиків щодо курсових різниць та інвестиційного доходу. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Основна політика компанії , щодо фінансової діяльності полягая в відмові від залучення кредитних коштів 

 

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

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

відсутні такі договори 

 

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) 

Компанія протягм багатьох років дотримується взятих на себе зобов'язань щодо ведення бізнесу у відповідності 

з чинним законодавством. Відданість цим зобов'язанням дозволяє Компанії підтримувати репутацію чесного, 

кваліфікованого та надійного партнера. 

Компанія прагне зробити дані клієнтів максимально захищеними, тому компанія планує перенести IT 

інфраструктуру в хмару, відмовившись від використання традиційних сервісів.  

Компанія планує інвестиції в діджитал-сервіси без яких неможливо сучасне обслуговування і задоволення 

клієнтів. В першу чергу - це доступ до страхування 24 години на добу, 365 днів на рік. Це можливість за лічені 

хвилини оформити електронний договір, який має не меншу силу, ніж будь-який паперовий документ. Це 

відсутність необхідності їхати в офіс страхової компанії, можливість уникнути паперів і величезна економія 

часу як для клієнта, так і для співробітників 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний 



рік 

Товариство не витрачало на дослідженя  та розробу коштів в 2018р 

 

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

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

емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

Істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента є інформація , щодо 

розміру чистого прибутку.  

2016 рік - 29514 тис. грн.. чистий збтиток 

2017 рік- 10762 тис. грн.. чистий прибуток 

2018 рік- 168 тис. грн.. чистий прибуток 

Результати  господарювання емітента в 2016 році були збиткові , тому оцінка інвестора була би незадовільна 

для  інвестування 
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IV. Інформація про органи управління 
 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори акціонерів Акціонери Перелік акціонерів 

Правління Голова правління 

Перший засупник голови правління 

Захарків Ростислав Миколайович  

Зарицький Олексій Олексійович 

Наглядова Рада Голова Наглядової Ради 

Член Наглядової Ради 

Член Наглядової Ради 

Мотрук Дмитро Якович  

Захарків Орест Миколайович 

Мотрук Ніна Миколаївна 

Ревізор Ревізор Литвин Вікторія Анатоліївна 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1) посада* Голова Правління 

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

повне найменування юридичної особи 

Захарків Ростислав Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1968 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 33 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПП "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС, 24370262, Директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

13.12.2016, на 3 роки 

9) опис Голова Правлiння без довiреностi представляє 

iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi 

юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом 

Товариства. Винагорода протягом 2018 року не 

виплачувалась, оплата праці згідно штатного 

розкладу. Загальний стаж роботи - 33 роки. Протягом 

звітного періоду посадова особа не відкликалась та не  

переобиралась, вона не має непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому 

інформація надається стосовно останньої попередньої 

посади - ПП "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", директор. 

Обіймає посаду - директора за сумісництвом в ТОВ 

"Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", що знаходиться за 

адресою: м. Київ, вул.Воровського, 33 Б, 4 поверх, 

оф.4. 

 

1) посада* Перший заступник Голови Правління 

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

повне найменування юридичної особи 

Зарицький Олексій Олексійович 

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** 

ЗАТ "СК "Альфа", 32492262, Директор департаменту 

автострахування. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

13.12.2016, на 3 роки 

9) опис Як Заступник Голови Правлiння має повноваження та 

виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, 

вiдповiдно до статуту Товариства. Винагорода 

протягом 2018 року не виплачувалась, оплата праці 

згідно штатного розкладу. Загальний стаж  роботи - 26 

років. Протягом звітного періоду посадова особа  не 

відкликалась  та не переобиралась, вона не має 

непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

всіх попередніх посад, тому інформація надається 

стосовно останньої попередньої посади - ЗАТ "СК 

"Альфа", Директор департаменту автострахування. 

Посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 

 

1) посада* Голова Наглядової Ради 

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

повне найменування юридичної особи 

Мотрук Дмитро Якович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1964 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 37 



7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

АТ Банк "Біг Енергія", 20023463, Заступник Голови 

Правління. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

29.04.2016, на 3 роки 

9) опис Як Голова Наглядової ради має повноваження та 

виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 

ради, вiдповiдно до статуту Товариства.  Загальний 

стаж  роботи - 37 років. Протягом звітного періоду 

посадова особа не відкликалась та не переобиралася,  

вона не має непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття всіх попередніх посад, тому інформація 

надається стосовно останньої попередньої посади - АТ 

Банк "Біг Енергія". Заступник Голови Правління. 

Обіймає посаду - директора  в ТОВ "ОТП КИЇВ" з 

01.06.2016р., з 27.04.2017р. за сумісництвом. З 

27.04.2017р.  обіймає посаду технічний директор в 

ТОВ "ІДІДЖІ ГРУП". Посадова особа не є 

акціонером, не є представником акціонера,  не є 

представником групи акціонерів. 

 

1) посада* Член Наглядової ради 

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

повне найменування юридичної особи 

Захарків Орест Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1970 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 31 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Орфей",, 21631756, Директор з комерційних 

питань. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

29.04.2016, на 3 роки 

9) опис Як Член Наглядової ради має повноваження та 

виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 

ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Винагорода 

протягом 2018 року не виплачувалась. Загальний стаж  

роботи - 31 рік. Протягом звітного періоду посадова 

особа не відкликалась та не перебиралась, вона не має 

непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

всіх попередніх посад, тому інформація надається 

стосовно останньої попередньої посади - ПАТ 

"Орфей", Директор з комерційних питань. Посаду на 

будь-яких інших підприємствах не обіймає.Посадова 

особа є акціонером  ПрАТ "СК "Каштан". 

 

1) посада* Член Наглядової ради 

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

повне найменування юридичної особи 

Мотрук Ніна Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1968 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 33 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПП " Ані і Ко-2000", 31281298, Директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

29.04.2016, на 3 роки 

9) опис Як Член Наглядової ради має повноваження та 

виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 

ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Винагорода 

протягом 2018 року не виплачувалась, оплата праці 

згідно штатного розкладу . Загальний стаж роботи - 33 

роки. Протягом звітного періоду посадова особа не 



відкликалась та не переобиралась, вона не має 

непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

всіх попередніх посад, тому інформація надається 

стосовно останньої попередньої посади - ПП "Ані і 

Ко-2000", Директор. Посаду на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. Посадова особа є 

акціонером  ПрАТ "СК "Каштан". 

 

1) посада* Головний бухгалтер 

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

повне найменування юридичної особи 

Золотько Людмила Львівна 

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** 

ЗАТ "Діадема", 24377399, Головний бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.09.2004, безстроково 

9) опис Обов`язки Головного бухгалтера полягають в веденнi 

бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо 

майна i результатiв дiяльностi товариства в 

натуральних одиницях i в узагальненому грошовому 

виразi шляхом безперервного документообiгу i 

взаємопов`язаного їх вiдображення, вiдповiдно до 

облiкової полiтики товариства. Винагорода протягом 

2018 року не виплачувалась, оплата праці згідно 

штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 27 років. 

Протягом звітного періоду посадова особа не 

відкликалась та не обиралась, вона не має 

непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

всіх попередніх посад, тому інформація надається 

стосовно останньої попередньої посади - ЗАТ 

"Діадема", Головний бухгалтер. Обіймає посаду - 

Головного бухгалтера в ТОВ "Компанія "ЮТАЛ-

ТРАНС", що знаходиться за адресою: м. Київ, 

вул.Воровського, 33 Б, 4 поверх, оф.4. 

 

1) посада* Ревізор 

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

повне найменування юридичної особи 

Литвин Вікторія Анатоліївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1976 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 24 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПрАТ "СК "КАШТАН", 32071894, Директор 

департаменту маркетенгу 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

20.04.2018, на 3 роки 

9) опис Ревізор є органом Товариства, який контролює 

фінансово-господарську діяльність правління 

Товариства.Завдання ревізора полягає у здійсненні 

планових та позапланових перевірок фінансово-

господарськоїдіяльностіТовариства. 

Винагорода протягом 2018 року не виплачувалась, 

оплата праці згідно штатного розкладу. Загальний 

стаж роботи - 24 років. Посадова особа  не має 

непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

всіх попередніх посад, тому інформація надається 

стосовно останньої попередньої посади - ПрАТ "СК 



"КАШТАН", Директор департаменту маркетенгу 

ПрАТ "СК "Каштан".Посаду на будь-яких інших 

підприємствах не обіймає. 

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Найменування та ідентифікаційний 

код юридичної особи – емітента 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейован

і іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Правління Захарків Ростислав Миколайович Захарків Ростислав Миколайович,- 14464911 31,445459 14464911 0 

Перший заступник Голови 

Правління 

Зарицький Олексій Олексійович Зарицький Олексій Олексійович,- 0 0,000000 0 0 

Голова Наглядової Ради Мотрук Дмитро Якович Мотрук Дмитро Якович,- 0 0,000000 0 0 

Член Наглядової ради Захарків Орест Миколайович Захарків Орест Миколайович,- 232338 0,505083 232338 0 

Член Наглядової ради Мотрук Ніна Миколаївна Мотрук Ніна Миколаївна,- 31302751 68,049459 31302751 0 

Головний бухгалтер Золотько Людмила Львівна Золотько Людмила Львівна,- 0 0,000000 0 0 

Ревізор Литвин Вікторія Анатоліївна Литвин Вікторія Анатоліївна,- 0 0,000000 0 0 

Усього 46000000 100,000000 46000000 0 
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості)  

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  

Мотрук Ніна Миколаївна 68,049459 

Захарків Ростислав Миколайович 31,445459 

Захарків Орест Миколайович 0,505083 

Усього 100,000100 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

На 2019 р. ПрАТ "СК Каштан" планує:  

1.Збільшити кількість реалізованих страхових продуктів; 

2.Розширити співпрацю з контрагентами;  

3.Збільшити кількість транспортних засобів; 

4.Пiдвищити оклади спiвробiтникам. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

У 2018 р. в ходi фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СК Каштан" був отриманий чистий дохiд вiд 

реалiзацiї продукцiї в сумi 168 тис грн..  

У 2018р. були проведенi та втілені в життя проектнi співпраці з новими контрагентами. 

 

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 

ПрАТ "СК Каштан" деревативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло 

 

Зокрема: 

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають, грошовi кошти та iх еквiваленти, депозити. Компанiя має 

рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська i кредиторська заборгованiсть , якi виникають в результатi 

безпосередньої дiяльностi. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Компанiя аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також 

планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку неостаточностi лiквiдностi 

Компанiя приймає мiри по поповненню ресурсiв. Товариство залучати кредити не планує. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Стархова компанія "Каштан" вiдбувається 

згiдно Статуту Товариства, Положення про наглядову раду,  Закону України "Про акціонерні товариства" та 

інших нормативно правових актів. 

У емітента відсутній власний кодекс корпоративного управління. 

 

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

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

У емітента відсутній кодекс корпоративного управління фондової біржі 

 

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує. 

 

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 

Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*)  X 

Дата проведення 11.05.2018 

Кворум зборів ** 100,000000 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1.Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря 

Позачергових загальних зборів. 

2.Про звернення ПрАТ "СК "Каштан" до АБ 

"УКРГАЗБАНК" для отримання банківської гарантії.  

3.Про звернення ПрАТ "СК "Каштан" до АБ 

"УКРГАЗБАНК" для укладення договору банківського 

строкового вкладу.   

4.Про звернення ПрАТ "СК "Каштан" до АБ 

"УКРГАЗБАНК" для укладення договору    застави 

майнових прав. 

5.Про уповноваження Голови Правління ПрАТ "СК 

"Каштан" на підписання (укладення) з   АБ 

"УКРГАЗБАНК" договору про надання банківської 

гарантії, договору банківського вкладу,  договору 

застави майнових прав, а також інших документів 

необхідних для виконання рішень прийнятих даними 

зборами. 

Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань 

порядку денного - немає. Внесення змін до порядку 

денного не відбувалось. 

По питанню № 1 порядку денного "Про обрання 

лічильної комісії, голови та секретаря Позачергових 

загальних зборів" 

Вирішили:   

1.Обрати Головою Зборів Мотрук Д.Я., секретарем 

Зборів Захарківа О.М.; 

2.Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної 

комісії - Золотько Л.Л, член лічильної комісії -

Ведмеденко Т.О. та доручити лічильній комісії 

підрахування голосів при голосуванні по питаннях, 

що включенні до порядку денного і складання 

протоколу лічильної комісії. 

По питанню № 2 порядку денного "Про звернення 

ПрАТ "СК "Каштан" до АБ "УКРГАЗБАНК" для 

отримання банківської гарантії" 

Вирішили:  Звернутись до АБ "УКРГАЗБАНК" для 

отримання банківської гарантії  АБ "УКРГАЗБАНК" 

на суму 14 380 000,00 грн. строком дії 24 місяці (на 

користь об'єднання "Ядерний страховий пул") для 

чого укласти з АБ "УКРГАЗБАНК" договір про 

надання банківської гарантії  на умовах, що будуть 

визначені АБ "УКРГАЗБАНК" та погоджені ПрАТ 

"СК "Каштан",  без будь-яких обмежень (зокрема: 

сума гарантії - 14 380 000,00 грн. (чотирнадцять 

мільйонів триста вісімдесят гривень 00 копійок), 

строком на 2 роки  (24 місяці), для забезпечення 

виконання ПрАТ "СК "Каштан" своїх зобов'язань 

перед Об'єднанням "Ядерний страховий пул" за 

Договором про співробітництво між об'єднанням 

"Ядерний страховий пул" та страховиком щодо 

організації та провадження страхування у сфері 

використання ядерної енергії №2312/2015ЯСП  від 

23.12.2015 р., із сплатою комісій та інших витрат, 

пов'язаних з наданням гарантії).  

 



По питанню № 3 порядку денного "Про звернення 

ПрАТ "СК "Каштан" до  АБ "УКРГАЗБАНК" для 

укладення договору банківського строкового вкладу". 

  

Вирішили:  Звернутись до АБ "УКРГАЗБАНК" для 

укладення договору банківського строкового вкладу в 

сумі 14 380 000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів 

триста вісімдесят гривень 00 копійок) строком не 

менше ніж на 2 роки  (24 місяці) (надалі - Депозит) та 

на інших умовах, що будуть визначені АБ 

"УКРГАЗБАНК" та ПрАТ "СК "Каштан" з правом 

визначення інших умов такого договору на власний 

розсуд.  

По питанню № 4 порядку денного "Про звернення 

ПрАТ "СК "Каштан" до АБ "УКРГАЗБАНК" для 

укладення договору    застави майнових прав" 

Вирішили:  з метою забезпечення виконання 

зобов'язань ПрАТ "СК "Каштан" за Договором про 

надання банківської гарантії, укласти з АБ 

"УКРГАЗБАНК" Договір про заставу майнових прав 

(грошових коштів по депозитному договору) на 

грошові кошти (депозит) в сумі 14 380 000,00 грн. 

(чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят гривень 00 

копійок) з правом відчуження таких майнових прав, у 

разі невиконання ПрАТ "СК "Каштан"  своїх 

зобов'язань перед АБ "УКРГАЗБАНК". 

По питанню № 5 порядку денного "Про 

уповноваження Голови Правління ПрАТ "СК 

"Каштан" на підписання (укладення) з АБ 

"УКРГАЗБАНК" договору про надання банківської 

гарантії, договору банківського вкладу, договору 

застави майнових прав, а також інших документів 

необхідних для виконання рішень прийнятих даними 

зборами" 

Вирішили:  уповноважити Голову Правління ПрАТ 

"СК "Каштан" Захарків Ростислава Миколайовича: 

укласти та підписати з АБ "УКРГАЗБАНК" договір 

про надання банківської гарантії, договори 

банківського строкового вкладу, договори про 

передачу в заставу майнових прав на грошові кошти, 

та на інших умовах, що будуть визначені АБ 

"УКРГАЗБАНК" та ПрАТ "СК "Каштан" з правом 

визначення інших умов таких договорів  на власний 

розсуд та без будь-яких обмежень (в т.ч. щодо суми, 

строку, комісій, штрафів, обсягу 

відповідальності/зобов'язань ПрАТ "СК "Каштан" 

тощо), а також підписувати інші документи, необхідні 

для виконання рішень, прийнятих даними Зборами, з 

визначенням на його власний розсуд всіх  умов 

вказаних договорів та додаткових догорів. 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  

Дата проведення 20.04.2018 

Кворум зборів ** 100,000000 

Опис Питання порядку денного: 

1.Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря 

Річних загальних зборів та затвердження регламенту 

роботи Річних загальних зборів Товариства; 

2.Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства 

за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду; 



3.Про затвердження звіту Правління Товариства за 

2017 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду; 

4.Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2017 

рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду; 

5.Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ 

"СК "Каштан" за 2017 рік; 

6.Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 

підсумками роботи ПрАТ "СК "Каштан" у  2017 році; 

7.Про припинення повноважень Ревізора; 

8.Про обрання Ревізора, затвердження умов договору 

із ревізором та обрання особи, яка уповноважується на 

укладання договору із Ревізором; 

9.Про прийняття рішення щодо надання попередньої 

згоди на вчинення Головою Правління протягом 2018-

2019 р.р. значних правочинів у випадках, якщо 

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 

значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків 

та від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства. 

Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань 

порядку денного - немає. Внесення змін до порядку 

денного не відбувалось. 

По питанню № 1 порядку денного "Про обрання 

лічильної комісії, голови та секретаря Річних 

загальних зборів та затвердження регламенту роботи 

Річних загальних зборів Товариства" 

Вирішили:   

1.Обрати Головою Зборів  Мотрук Д.Я., секретарем 

Зборів Захарківа О.М.; 

2.Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної 

комісії - Золотько Л.Л, член лічильної комісії -

Ведмеденко Т.О. та доручити лічильній комісії 

підрахування голосів при голосуванні по питаннях, 

що включенні до порядку денного і складання 

протоколу лічильної комісії; 

3.Затвердити запропонований регламент Зборів:  

- доповідь по питаннях порядку денного - до 10 

хвилин; 

- виступи по питаннях  порядку денного - до 5 хвилин; 

- заяви, питання, пропозиції щодо проектів рішень з 

порядку денного - в письмовому вигляді в президію 

зборів; 

- голосування проводити відкритим способом, шляхом 

підняття мандатів, голосування з питань № 7 та №8 

порядку денного Зборів проводити з використанням 

бюлетенів для голосування, шляхом кумулятивного 

голосування за принципом загальна кількість голосів 

акціонера помножується на кількість членів органу 

акціонерного товариства, що обираються; 

- голосування щодо проектів рішень з питань порядку 

денного проводити в порядку надходжень таких 

пропозицій. 

По питанню № 2 порядку денного "Про затвердження 

звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду".  

 Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради 

Товариства за 2017 рік. 

По питанню № 3 порядку денного "Про затвердження 

звіту Правління Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду" 

Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 

2017 рік. 



По питанню № 4 порядку денного "Про затвердження 

звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду" 

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства про 

результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2017 рік. 

По питанню № 5 порядку денного "Про затвердження 

річної фінансової звітності                 ПрАТ "СК 

"Каштан" за 2016 рік" 

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 

рік.  

По питанню № 6 порядку денного "Про розподіл 

прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи 

ПрАТ "СК "Каштан" у 2017 році" 

Вирішили:  прибуток Товариства за 2017 рік 

направити у вільні резерви страховика. 

По питанню № 7 порядку денного "Про дострокове 

припинення повноважень Ревізора" 

Вирішили: Припинити повноваження Ревізора ПрАТ 

"СК "Каштан" - Гловацької Наталії Павлівни паспорт: 

серія СТ  № 435046, виданий 20.11.2014 року Києво-

Святошинським РВ УДМС України в Київській 

області, яка володіє 0,00 % статутного капіталу 

Товариства (не володіє). 

По питанню № 8 порядку денного "Про обрання 

Ревізора, затвердження умов договору із ревізором та 

обрання особи, яка уповноважується на укладання 

договору із Ревізором" 

Вирішили: Обрати Ревізора ПрАТ "СК "Каштан" - 

Литвин Вікторію Анатоліївну паспорт: серія МЕ  № 

858515, виданий 14.02.2008 року Дарницьким РВГУ 

МВС України в м. Києві, яка володіє 0,00 % 

статутного капіталу Товариства (не володіє), терміном 

на 3 (три) роки. Затвердити умови договору з 

Гловацькою Наталією Павлівною. Уповноважити 

Голову Правління Захарківа Ростислава 

Миколайовича на підписання договору з Литвин 

Вікторією Анатоліївною.  

По питанню № 9 порядку денного "Про прийняття 

рішення щодо надання попередньої згоди на вчинення 

Головою Правління протягом 2017-2018 р.р. значних 

правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна 

або послуг, що є предметом значного правочину, 

становить від 10 до 25 відсотків та від 25 до 50 

відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства". 

Вирішили: надати попередню згоду щодо вчинення 

Головою Правління протягом 2018-2019р.р. значних 

правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна 

або послуг, що є предметом значного правочину, 

становить від 10 до 25 відсотків та від 25 до 50 

відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства (що складає 279169 

тис. грн. - ганична сума вартості правочинів), для чого 

уповноважити Голову Правління самостійно 

приймати рішення про укладання значних правочинів 

без обмежень вартості предмета значного правочину 

та додаткових погоджень інших органів Товариства". 

 

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах. 

 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  



Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 



 

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 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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  X 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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) Отримання банківської гарантії 

(поточна діяльність емітента) 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 



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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так (*) Ні (*) 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які  (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій 

товариства 

Ні 

Інше (зазначити) д/н 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Чергові збори були скликані та проведені. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Позачергові збори були скликані та проведені. 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) 

 Кількість осіб 

Членів наглядової ради - акціонерів 2 

Членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

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) В складі Наглядової ради не 

створено жодного комітету. 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх 

компетентності та ефективності, 

д/н 

а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради д/н 

 Персональний склад наглядової ради 
 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

  Так* Ні* 



Мотрук Дмитро Якович Голова Наглядової ради X  

Захарків Орест Миколайович Член Наглядової ради X  

Мотрук Ніна Миколаївна Член Наглядової ради X  

 

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах. 

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 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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 із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  X 

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

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

менеджменту) 

 X 

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

Інше (зазначити) Всіх членів Наглядової ради 

було переобрано в 2016 році та 

ознайомлено із змістом 

внутрішніх документів 

акціонерного товариства. 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них 

рішень 

Про скликання Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Каштан", схвалення 

проектів рішень з питань порядку денного зборів, затвердження форми мандату та 

бюлетеня для голосування,  Про звернення ПрАТ "СК "Каштан" до АБ 

"УКРГАЗБАНК" для отримання банківської гарантії, " для укладення договору 

банківського строкового вкладу, для укладення договору  застави майнових прав, 

 Про уповноваження Голови Правління ПрАТ "СК "Каштан" на підписання 

(укладення) з  АТ "Ощадбанк" договору про надання банківської гарантії, договору 

банківського вкладу,  договору застави майнових прав, а також інших документів 

необхідних для виконання рішень прийнятих даними зборами 

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 (зазначити) д/н 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова Правління -Захарків Ростислав Миколайович Управління поточною діяльністю товариства 

Опис Голова Правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд 

його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. 

Винагорода протягом 2018 року не виплачувалась, оплата праці згідно штатного 

розкладу. Загальний стаж роботи - 33 рік. Протягом звітного періоду посадова 

особа не відкликалась та не переобиралась (Протокол № 51 вiд 13.12.2016 р. 

Позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "Каштан"), вона не має 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається 

стосовно останньої попередньої посади - ПП "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", 

директор. Обіймає посаду - директора за сумісництвом в ТОВ "Компанія "ЮТАЛ-

ТРАНС", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Воровського, 33 Б, 4 поверх, 

оф.4. 

Перший заступник Голови Правління -Зарицький Олексій Олексійович В межах повноважень, делегованих йому Головою Правління, приймає участь у 

керівництві поточною діяльністю Товариства, має право підпису під фінансовими 

документами Товариства та угодами з основної діяльності Товариства. 

Опис Як Заступник Голови Правлiння має повноваження та виконує обов`язки 

колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Винагорода 

протягом 2018 року не виплачувалась, оплата праці згідно штатного розкладу. 

Загальний стаж  роботи - 26 роки. Протягом звітного періоду посадова особа  не 

відкликалась  та не  переобиралась(Протокол № 51 вiд 13.12.2016 р. Позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "Каштан"), вона не має непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої 

попередньої посади - ЗАТ "СК "Альфа", Директор департаменту автострахування. 

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 (осіб) 1 

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 

належить вирішення кожного з цих питань (*) 

 Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до 

компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, 

або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 

Так 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 Так Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів  

Так Ні Ні Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

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) 

ні 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між 

особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

ні 

Які документи передбачені 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 (зазначити)  Органи управління здійснюють 

діяльність в порядку та умовах, 

визначених Статутом 

Товариства, ЗУ " Про акціонерні 

товариства" та іншими 

відповідними нормативними 

актами. 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* 

Інформація про діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 

зборах 

Інформація оприлюднюється в 

загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку про ринок 

цінних паперів або через особу, яка 

провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії документів 

надаються на 

запит акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

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 Ні 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх 

проведення  

Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного 

товариства  

Так Ні Ні Так Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні 

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 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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

 Так (*) Ні (*) 

З власнї ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

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

Інше (зазначити) д/н 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 
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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 Мотрук Ніна Миколаївна 2493920329 68,049459 

2 Захарків Ростислав Миколайович 2506210711 31,445459 
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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 

Згідно з Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени 

правління, ревізор Товариства. 

Відповідно до пп.12.2-12.12 Статуту Товариства Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які 

мають повну дієздатність. Член Наглядової ради, який є представником Акціонера - юридичної особи, не може 

передавати свої повноваження іншій особі. Акціонер може мати необмежену кількість представників у 

Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим 

Акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних 

зборів. Обрання членів Наглядової ради проводиться виключно шляхом кумулятивного голосування. 

Кількісний склад Наглядової ради становить три особи. Строк повноважень Наглядової ради три роки. Одна й 

та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.  Голова Наглядової обирається 

членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ради. Загальні збори 

можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне 

обрання нових членів.  

Відповідно п. 13.1. Статуту Члени Правління Товариства,  (включаючи Голову Правління) обираються 

Загальними Зборами Товариства в кількості не більше 3-х осіб терміном на три роки. Також п. 12.6 Статуту 

встановлено, що до компетенції Наглядової ради належить обрання та відкликання повноважень голови та 

членів Правління.  

Згідно пп. 14.1-14.2 Статуту Ревізор,  обирається згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів. Ревізор 

обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну 

дієздатність. Строк повноважень Ревізора становить три роки. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Посадові  особи Товариства  повинні   добросовісно  та  розумно  діяти в  інтересах  Товариства, повинні 

використовувати  свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами,  виключно в  

інтересах та на  користь  Товариства. Посадові  особи  не  повинні здійснювати дії, які суперечать чи не 

відповідають інтересам Товариства. 

Здійснюючи свої повноваження посадові особи Товариства не мають право вимагати від акціонерів - 

працівників Товариства  надавати відомості про те, як  вони  голосували чи  мають  намір голосувати на  

загальних  зборах, вимагати  чи  брати від фізичних   та  юридичних  осіб подарунки, отримувати  послуги, що є  

чи  можуть  бути як  винагорода  за рішення або дії, що належать до їх службових обов'язків.  

 Посадові   особи  не  повинні  розголошувати  комерційну таємницю  та  конфіденційну інформацію про 

діяльність Товариства, несуть  відповідальність  перед  Товариством за збитки, завдані Товариству своїми 

діями. 

 Здійснюючи свої функції, посадові  особи Товариства  зобов'язані діяти тільки  в  межах наданих їм 

повноважень та поводитись так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових 

осіб та Товариству в цілому. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

Думка аудитора міститься в Звіті аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ "СК "КАШТАН" за 2018 рік 

 

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою) 

Корпоративне управління здійснюється згідно з нормативно-правовими актами органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Обсяг та порядок розкриття інформації товариством визначається чинним законодавством України. 

Інформаційна політика товариства спрямована на розкриття точної, адекватної і своєчасної інформації, що 

відповідає вимогам ринку для можливості акціонерам ухвалювати поінформовані рішення стосовно придбання 

і продажу акцій, прав та обов'язків, реалізації прав та обов'язків, що випливають з цих акцій. 

Товариство веде бухгалтерський облік та надає фінансову звітність в порядку, встановленому чинним 

законодавством України. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку в 

товаристві, своєчасність надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності товариства до відповідних 

державних та інших органів, а також відомостей про діяльність товариства, що надаються акціонерам 

товариства, кредиторам та до засобів масової інформації, несе голова Правління товариства (в разі його 

відсутності - особа, яка його заміщає) у відповідності до Закону України "Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні", КУпАП, інших нормативно-правових актів. 

Облікова політика товариства, правила документообігу в товаристві затверджуються головою Правління. 

Достовірність даних, що містяться у річному звіті товариства, річний бухгалтерській звітності, підтверджується 

незалежним аудитором. 

Річний звіт товариства, річна бухгалтерська звітність, в тому числі, звіти про прибуток та збитки, а також 



рекомендації щодо прибутку, в тому числі виплати дивідендів, покриття збитків товариства за результатами 

фінансового року, підлягають попередньому затвердженню Правлінням товариства. 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 

Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейовані іменні 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

   прості іменні привілейовані 

іменні 

Мотрук Ніна Миколаївна 31302751 68,049459 31302751 0 

Захарків Ростислав Миколайович 14464911 31,445459 14464911 0 

Усього 45767662 99,495000 45767662 0 

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 
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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 

Акцiя проста бездокументарна 

iменна 

46000000 2,00 Акцiонер Товариства безпосередньо 

або в особi своїх повноважних 

представникiв має право: - брати 

участь у в управлiння Товариством 

шляхом участi у загальних зборах 

акцiонерiв з правом голосування по 

всiх питання порядку денного; - 

обиратись та бути обраним до 

складу контролюючих та 

виконавчого органiв управлiння 

Товариства; - брати участь у 

розподiлi прибуткiв Товариства та 

одержувати його частку (дивiденди) 

в розмiрi, пропорцiйно кiлькостi 

акцiй, якими вiн володiє на початок 

виплати дивiдендiв; - користуватись 

переважним правом на придбання 

акцiй нової емiсiї; - одержувати 

iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства в порядку, 

передбаченому чинним 

законодавством та нормативними 

документами Товариства (на 

письмову вимогу акцiонера 

Товариство зобов'язане надати йому 

для ознайомлення рiчнi баланси, 

звiти публiчної пропозицiї та 

допуску до торгiв нафондовiй бiржi 

не має, до бiржового реєстру не 

включенi Товариства про його 

дiяльнiсть, протоколи зборiв. 

Доступ до iншої iнформацiї 

здiйснюється з урахуванням її 

конфiденцiйностi та комерцiйної 

таємницi); - у випадку лiквiдацiї 

публiчної пропозицiї та допуску до 

торгiв нафондовiй бiржi не має, до 

бiржового реєстру не включенi 



Товариства, у встановленому 

порядку отримати вiдшкодування 

вартостi майна Товариства; - 

доручати управлiння своїми 

акцiями iншим особам; - за своїм 

розсудом розпоряджатися 

належними йому акцiями 

Товариства, вiльно продавати або 

iншим чином вiдчужувати їх у 

встановленому законодавством 

порядку; - вийти з Товариства 

шляхом вiдчуження всiх належних 

йому акцiй Товариства у 

встановленому чинним 

законодавством порядку; - вимагати 

включення до порядку денного 

загальних зборiв певних питань; - 

на отримання iнформацiї, що 

мiститься на його особовому 

рахунку в системi облiку власникiв 

акцiй Товариства, та про всi 

зафiксованi в системi облiку 

власникiв iменних цiнних паперiв 

Товариства змiни, що виникали 

щодо цього акцiонера та належних 

йому цiнних паперiв; - на 

отримання iнформацiї про 

викупленi емiтентом (Товариством) 

цiннi папери; - акцiонери, якi в 

сукупностi є власниками 10 i бiльше 

% простих акцiй товариства, мають 

право вимагати скликання 

позачергових зборiв у будь-який час 

з будь-якого приводу з 

дотриманням процедури згiдно 

законодавства; - акцiонери, якi в 

сукупностi є власниками 10 i бiльше 

% простих акцiй товариства, та/або 

Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку можуть 

призначати своїх представникiв для 



нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, 

проведенням загальних зборiв, 

голосуванням та пiдбиттям його 

пiдсумкiв, про що вони до початку 

реєстрацiї письмово повiдомляють 

виконавчий орган Товариства; - 

акцiонери, якi в сукупностi є 

власниками 10 i бiльше % простих 

акцiй товариства, мають право 

вимагати проведення аудиторської 

перевiрки дiяльностi Товариства. 

Витрати, пов'язанi з проведенням 

такої перевiрки, покладаються на 

осiб, на вимогу яких проводиться 

аудиторська перевiрка, якщо 

загальними зборами акцiонерiв не 

буде ухвалене рiшення про iнше; - 

вимагати здiйснення обов'язкового 

викупу Товариством належних 

йому простих голосуючих акцiй, 

якщо вiн зареєструвався для участi 

у загальних зборах та голосував 

проти прийняття загальними 

зборами рiшення про: злиття, 

приєднання, подiл, перетворення, 

видiл товариства; змiну типу 

товариства; вчинення Товариством 

значного правочину; змiну розмiру 

статутного капiталу; - акцiонери 

товариства мають переважне право 

на придбання акцiй, що продаються 

iншими акцiонерами цього 

товариства, за цiною та на умовах, 

запропонованих акцiонером третiй 

особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 

що належать кожному з них. 

Переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй, що продаються 

iншими акцiонерами цього 

товариства, дiє протягом двох 

мiсяцiв з дня отримання 



товариством повiдомлення 

акцiонера про намiр продати акцiї, 

якщо коротший строк не 

передбачено статутом товариства. 

Строк переважного права, 20 днiв з 

дня отримання товариством 

вiдповiдного повiдомлення. Строк 

переважного права припиняється у 

разi, якщо до його спливу вiд усiх 

акцiонерiв товариства отриманi 

письмовi заяви про використання 

або про вiдмову вiд використання 

переважного права на купiвлю 

акцiй. - мати iншi права, що 

передбаченi чинним 

законодавством. Акцiонер не має 

права на отримання iнформацiї 

щодо iнших зареєстрованих в 

системi облiку власникiв iменних 

цiнних паперiв Товариства осiб та 

належних їм цiнних паперiв. 

Акцiонер не має права голосу при 

вирiшеннi загальними зборами 

питання щодо вчинення правочину 

з цим акцiонером та щодо спору 

мiж ним i Товариством. Акцiонери, 

незалежно вiд кiлькостi належних 

їм акцiй, не мають вiдокремленого 

права на майно, яке було передане 

ними Товариству як плата за акцiї 

та на iнше майно, яке належить 

Товариству. Акцiонер зобов'язаний: 

- додержуватись установчих 

документiв Товариства, виконувати 

рiшення загальних зборiв та iнших 

органiв управлiння та контролю 

Товариства; - не розголошувати 

комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про 

дiяльнiсть Товариства; - своєчасно 

iнформувати свого Зберiгача про 



змiну адреси, паспорту, прiзвища та 

iнших даних, необхiдних для 

iдентифiкацiї акцiонера та ведення 

його особового рахунку в цiнних 

паперах. У разi ненадання 

(несвоєчасного надання) таких 

вiдомостей Товариство та Зберiгач 

не несуть вiдповiдальностi за 

збитки (шкоду), якi можуть бути 

заподiянi через це акцiонеру; - 

своєчасно iнформувати свого 

Зберiгача про обтяження належних 

йому акцiй Товариства 

зобов'язаннями; - виконувати свої 

зобов'язання перед Товариством, в 

тому числi i пов'язанi з майновою 

участю, а також вносити вклади у 

розмiрi, порядку та засобами, 

передбаченими цим Статутом; - у 

разi несплати акцiй, на якi акцiонер 

пiдписався, у встановлений строк, 

оплатити за час прострочки 10 % 

рiчних вiд суми простроченого 

платежу; - нести iншi обов'язки, 

передбаченi чинним 

законодавством, статутом та 

рiшенням зборiв Товариства. 4.4. 

Акцiонери - власники акцiй 

однакових типiв та категорiй 

першого i наступних випускiв 

мають рiвнi права та обов'язки. 
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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 

ідентифікаційн

ий 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 

07.06.2012 96/1/2012 Національна 

комісія з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку 

UA4000106348 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокументар

ні іменні 

2,00 46000000 92000000,00 100,000000 

Опис 1. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля емітованими цінними паперами не 

здійснюється. 2. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля емітованими цінними паперами 

не здійснюється. 3. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: емітент не проходив процедуру 

лістингу/делістингу, адже акції емітента на фондовій біржі не обертаються. 4. Додаткова емісії протягом звітного періоду не проводилась. 
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 
 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

   прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Мотрук Ніна Миколаївна 31302751 68,049459 31302751 0 

Захарків Ростислав Миколайович 14464911 31,445459 14464911 0 

Усього 45767662 99,495000 45767662 0 
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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, всього 

(тис. грн.)  

 на початок 

періоду  

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 

призначення:  

77 14 0 0 77 14 

будівлі та споруди     0 0 

машини та обладнання     0 0 

транспортні засоби 16 14   16 14 

земельні ділянки 61    61 0 

інші 0 0   0 0 

2. Невиробничого 

призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди     0 0 

машини та обладнання     0 0 

транспортні засоби     0 0 

земельні ділянки     0 0 

інвестиційна нерухомість     0 0 

інші     0 0 

Усього  77 14 0 0 77 14 

Опис Основнi засоби за кожною основною групою 

використовуються за своїм прямим призначенням. 

Первiсна вартість основних засобів на кінець року 

становить 2055, 0 тис.грн. Сума нарахованого зносу на 

кінець року становить 2041,0 тис.грн . Первинна 

вартість інвестиційної нерухомості 60830,0 тис. грн.. 

Сума нарахованого зносу на кінець року становить 

46389,0 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних 

засобiв зумовленi амортизацією основних засобів 

.Обмежень на використання майна немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  448229 448349 

Статутний капітал (тис. грн.)  92000 92000 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  92000 92000 

Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 

видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 

Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 

Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 

чистих активів акціонерного товариства, схвалених 

рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 

статутний капітал на 356229 тис.грн. Розрахункова 

вартість чистих активів перевищує скоригований 

статутний капітал на 356229 тис.грн. Вимоги частини 

третьої статті 155 Цивільного кодексу України 

дотримані. Зменшення статутного капіталу не 

вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

Дата 

погашення 



(відсоток 

річних) 

Кредити банку X 0,00 X X 

у тому числі:     

Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 

у тому числі:     

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 0,00 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

X 0,00 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 40,00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 50436,00 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 50476,00 X X 

Опис д/н 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний 

депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження Україна, 04107, м. Київ, -, м.Київ, вул. Тропiнiна,7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

немає 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

немає 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-00 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис Згiдно до закону про депозитарну систему ПАТ 

"Нацiональний Депозитарiй України" здiйснює свою 

дiяльнiсть без лiцензiї та дiє на пiдставi Правил 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Надає 

Емiтенту послуги щодо обслуговування випуску 

цiнних паперiв ПрАТ  "СК "КАШТАН". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"КАПІТАЛ ГРАНД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 35449775 

Місцезнаходження Україна, 69118, Запорізька, -, м. Запоріжжя, вул. 

Нагнибіди буд. 15, кв. 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

П 000233 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.03.2014 

Міжміський код та телефон + 38 (095) 230 15 35; + 38 (068) 812 70 60; + 38 ( 

Факс + 38 (095) 230 15 35; + 38 (068) 812 70 60; + 38 ( 

Вид діяльності Аудиторська діяльність 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 09807862 

Місцезнаходження Україна, 79026, Львівська, -, м. Львів, вул. Сахарова, 

78 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №286595 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон 0-800-500-850 

Факс - 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну діяльність 

Опис Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК" 

здiйснює свою діяльність відповідно до ліцензії 

виданої   Національною  комісією з цінних паперів та 

фондового ринку.  

Надає Емiтенту послуги щодо обслуговування 



випуску цiнних паперiв ПрАТ "СК Кашатан". 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із 

заінтересованістю),  або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у 

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 
 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів* 
 

№ з/п Дата прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 

товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 20.04.2018 Загальні збори 

акціонерів 

279169,00 558338,00 50,000000 Будь-який 

предмет 

23.04.2018 http://www.sk-

kashtan.com.ua/ 

Опис: д/н 

 

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора 

- фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"КАПІТАЛ ГРАНД" 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 

35449775 

3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 69118, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди буд. 15, 

кв. 2 

5. Дата і номер рішення про проходження перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг (за 

наявності) 

26.03.2008 188/3 

6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової 

звітності 

01.01.2018 - 31.12.2018 

7. Думка аудитора 02 - із застереженням 

8. Пояснювальний параграф (за наявності) немає 

9. Номер та дата договору на проведення аудиту №107 08.02.2019 

10. Дата початку та дата закінчення аудиту 08.02.2019 - 28.08.2019 

11. Дата аудиторського звіту 28.08.2019 

12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, 

грн 

60000,00 

13. Текст аудиторського звіту ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

про результати аудиторської перевірку річної 

фінансової звітності за 2018 звітний рік 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАШТАН" за період: з 

01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. 

Адресат: Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку в Україні 

- Учасники та керівник 

ПрАТ "Страхова компанія "Каштан" 

Захарків Ростислав Миколайович 

м. Запоріжжя - 2019 р. 

Звіт з аудиту фінансової звітності  

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного 

акціонерного товариства "Страхова компанія 

"КАШТАН", що зареєстроване за адресою 01021, 

м.Київ, Кловський узвіз, буд.12, оф.37 (код ЄДРПОУ - 

32071894) (надалі - "Товариство"), що складається зі 

звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту 

про сукупний дохід, звіту про зміни у власному 

капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що 

закінчився зазначеною датою, та приміток до 

фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, 

описаного в розділі "Основа для думки із 

застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що 

додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 

2018р., та її фінансові результати і грошові потоки за 

рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ).  

 

Основа для думки із застереженням 

На дату висновку ми не в повному обсязі отримали 

аудиторські докази у вигляді прямої письмової 

відповіді від третьої сторони щодо підтвердження 

дебіторської, що становить 18,3%, та кредиторської, 



що становить 12,9%, заборгованості, відображеної в 

відповідних статтях балансу товариства станом на 

31.12.2018 року. Також Страхова компанія в 2018 році 

не перевіряла зменшення корисності нематеріальних 

активів з невизначеним терміном використання, що 

включені до складу станом на 31 грудня 2018 року, як 

того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського 

обліку № 36 "Зменшення корисності активів" (МСБО 

36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі 

активи могли втратити частину своєї вартості 

внаслідок негативного впливу фінансової кризи. Ми 

не змогли оцінити вплив цього відхилення на звіт про 

сукупні доходи та витрати Страхової компанії за рік, 

що закінчився 31 грудня 2018 року. Протягом звітного 

періоду ПрАТ "СК "КАШТАН" була проведена 

переоцінка нежитлових приміщень, що враховуються 

в балансі Товариства, з віднесенням результатів такої 

дооцінки до капіталу в дооцінках. В середньому 

первісна вартість приміщень збільшилася на 36%. 

Проте завдяки анексії Кримського півострову 

Товариство не мало можливості провести дооцінку 

приміщення первісною вартістю станом на 

01.01.2018р. 2649691,08грн., що знаходиться за 

адресою: м. Сімферополь, вул.Набережна, б.46, що є 

порушенням п.36 МСБО 16 "Основні засоби". 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі 

"Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, 

застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, 

а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до 

цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із 

застереженням.  

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше 

професійне судження, були значущими під час нашого 

аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядалися в контексті нашого аудиту 

фінансової звітності в цілому та при формуванні 

думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань. Додатково до 

питання, описаного в розділі "Основа для думки із 

застереженням", ми визначили, що описані нижче 

питання є ключовими питаннями аудиту, які слід 

відобразити в нашому звіті. 

1.Складання фінансової звітності відбувається із 

застосуванням Керівництвом Страхової компанії 

професійних суджень, оцінок та припущень, які мають 

вплив на застосування принципів облікової політики, 

на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, що 

відображені у фінансової звітності, а також мають 

вплив на розкриття інформації щодо потенційних 

активів та зобов'язань. Оцінки та судження регулярно 

переглядаються й базуються на досвіді Керівництва та 

інших зовнішніх і внутрішніх факторах, уключаючи 

майбутні події, очікування яких за наявних умов є 

обґрунтованим. 



2.Звертаємо увагу на те, що у власності ПрАТ 

"Страхова компанія "Каштан" зареєстроване 

нежитлове приміщення, що розташоване на тимчасово 

окупованій території за адресою: м.Сімферополь, 

вул.Набережна, б.46. Балансова вартість приміщення 

станом на 31.12.2018р. становить 2 649 691,08грн. 

Переоцінка приміщення не проведена. 

3.В зв'язку з тим, що ПрАТ "СК "Каштан" складає 

фінансову звітність за 2018 рік за міжнародними 

стандартами, виникають розбіжності у відображені в 

фінансовій звітності та звітності страховика 

формувань резервів коливань збитковості та резервів 

катастроф з обов'язкового страхування цивільної 

відповідальності за ядерну шкоду, які є обов`язковими 

для відображення згідно Закону України "Про 

страхування", але відповідно до норм МСФЗ не є 

статтею фінансової звітності, як інші резерви за 

міжнародними стандартами. 

Якщо згідно із законодавством України страховик 

зобов'язаний створити резерви катастроф з 

обов'язкового страхування цивільної відповідальності 

за ядерну шкоду та резерви коливання збитковості, він 

розраховує суми цих резервів відповідно до вимог 

чинного законодавства та відповідних нормативних 

актів, і відображає їх у складі інших резервів у 

капіталі як розподіл нерозподіленого прибутку, а не як 

витрати у звіті про сукупні доходи . Будь-яке 

використання цих резервів показується як 

переведення з категорії інших резервів у капіталі до 

категорії нерозподіленого прибутку.  

Для приведення у відповідність форми №2 Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та 

Звіту про доходи та витрати страховика (Розділ1) 

Товариством було зроблено коригування рядків 260 та 

270 на зменшення суми формувань резервів коливань 

збитковості та резервів катастроф з обов'язкового 

страхування цивільної відповідальності за ядерну 

шкоду, та в рядку 130 зроблено коригування на 

зменшення сум резерву коливання збитковості. 

4.Керівництво Страхової компанії здійснило оцінку 

можливості Компанії продовжувати безперервну 

діяльність та повідомило нас, що управлінський 

персонал отримав задовільні докази того, що Страхова 

компанія має ресурси, необхідні для продовження 

діяльності в майбутньому. Крім цього, керівництву 

невідомо про будь-які суттєві невизначеності, що 

можуть поставити під сумнів можливість Страхової 

компанії продовжувати безперервну діяльність. Отже, 

складання фінансової звітності продовжується з 

урахуванням принципу безперервної діяльності. 

5.Відповідно до норм МСФЗ та Наказу про облікову 

політику Товариства фінансові активи, що 

утримуються Товариством в рамках бізнес-моделей, 

метою яких є утримання фінансових активів для 

одержання договірних грошових потоків, а також 

продажу фінансових активів, на звітну дату 

перераховуються за справедливою вартістю з 

відображенням отриманих результатів в доходах або 

витратах звітного періоду. 

6.За даними бухгалтерського обліку Товариства 

станом на 31.12.2018р. по рахунку 143 "Інвестиції 

непов'язаним сторонам" враховуються фінансові 

інвестиції на загальну суму 377163тис.грн., в тому 



рахунку 780тис.грн. (0,02% від загальної вартості 

фінансових інвестицій та не є суттєвим) по емітенту, 

який відповідно до даних Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань Міністерства юстиції України 

https://usr.minjust.gov.ua знаходиться у стані 

припинення. Фінансові інвестиції в цінні папери 

українських емітентів не є покриттям страхових 

резервів ПрАТ "Страхова компанія "Каштан". 

7.Аналіз фінансово-майнового стану Товариства 

аудитором проведений на підставі даних економічних 

показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

станом на 31.12.2018 р. та Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік. 

Результати розрахунку представлені в таблиці 

1.Відповідно до проведеного аналізу показники 

платоспроможності та фінансової стійкості 

Товариства витримані, тобто значно більше 

оптимального значення, окрім коефіцієнта покриття 

зобов'язань високоліквідними активами. 

Відповідальність управлінського персоналу за 

фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за 

складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає 

потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський 

персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

компанії продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, розкриваючи питання, що 

стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує 

ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не 

має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого 

наділено найвищими повноваженнями, несуть 

відповідальність за нагляд за процесом фінансового 

звітування компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої 

впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства 

або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить 

нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть 

впливати на економічні рішення користувачів, що 

приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми 

використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім 

того, ми:  

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого 



викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 

аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми 

та прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки.  Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 

неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього 

контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, 

а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю ;  

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових 

політик та обґрунтованість облікових оцінок і 

відповідних розкриттів інформації, зроблених 

управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності 

використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 

аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує 

суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість компанії 

продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 

інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати 

свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 

звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити компанію припинити свою діяльність на 

безперервній основі. 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст 

фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність 

операції та події, що покладені в основу її складання, 

так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, інформацію про запланований обсяг 

і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які суттєві недоліки 

заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час 

аудиту.  

 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 

повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатись такими, що 

впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких 

надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 

значення під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 



питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму 

звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття 

такого питання, або якщо за вкрай виняткових 

обставин ми визначаємо, що таке питання не слід 

висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 

наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважити його корисність для інтересів 

громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних 

актів 

Основні відомості про страховика 

Найменування страховика - Приватне акціонерне 

товариство "Страхова компанія "КАШТАН"; 

Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне 

товариство;  

Код ЄДРПОУ-32071894; 

Номер свідоцтва про первісну державну реєстрацію та 

дата його видачі -  33499 від 20.06.2002р. 

Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата 

його видачі -  650155 від 30.07.2010р. 

Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію - 

Печерська районна у місті Києві Державна 

адміністрація; 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, 

видане Державною комісією з регулювання ринку 

фінансових послуг в Україні, серія СТ №123 від 

21.08.2004р., реєстраційний номер 11100810. 

Основним видом діяльності є недержавне 

страхування. 

Кількість штатних працівників -  30 осіб. 

 

Відокремлених підрозділів Страхова компанія не має. 

Товариство в періоді, що перевірявся, здійснювало 

свою діяльність у відповідності з отриманими 

ліцензіями на право здійснення страхової діяльності, а 

саме:  

Ліцензії на здійснення страхової діяльності видані 

Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг з обов'язкових видів страхування 

на 31.12.2018 р. 

 

№з/п Серія та номер Назва діяльності Строк 

дії ліцензії 

1АВ №546936 страхування цивільної 

відповідальності громадян України, що мають у 

власності чи іншому законному володінні зброю, за 

шкоду, яка  може бути заподіяна третій особі, або її 

майну внаслідок володіння, зберігання чи 

використання цієї зброї;  з 26.02.2009 року  

безстроковий 

2. АД №039912 страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних 

засобів.  з 04.09.2012 року  безстроковий 

3 АВ №546937 страхування відповідальності 

суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на 

випадок настання негативних наслідків при 

перевезенні небезпечних вантажів;  з 05.09.2006 

року  безстроковий 

4 АВ №546939 страхування цивільної 

відповідальності суб'єктів  господарювання за шкоду, 

яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на 



об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 

господарська діяльність яких може призвести до 

аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру;  з 05.09.2006 року  безстроковий 

5 АВ №546940 страхування цивільної 

відповідальності оператора ядерної установки за 

шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного 

інциденту;  з 02.09.2005 року  безстроковий 

6 АВ №546941 особисте страхування від 

нещасних випадків на транспорті;  з 02.09.2005 

року  безстроковий 

7 АВ №546942 особисте страхування працівників 

відомчої (крім тих, які працюють в установах і 

організаціях, що фінансуються з Державного бюджету 

України) та сільської пожежної охорони і членів 

добровільних пожежних дружин (команд);  з 

02.09.2005 року  безстроковий 

8 АЕ № 190495 Страхування предмета 

іпотеки від ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування  з 

19.12.2012 року  безстроковий 

9 АЕ №190496 Страхування цивільно-правової 

відповідальності приватного нотаріуса  з 19.12.2012 

року  безстроковий 

 

Ліцензії на здійснення страхової діяльності видані 

Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг з добровільних видів страхування 

на 31.12.2018 р. 

№з/п Серія та номер Назва діяльності Строк 

дії ліцензії 

1 АВ №546943 страхування залізничного 

транспорту.  з 22.05.2008 року  безстроковий 

2 АВ №546944 страхування медичних витрат;  з 

21.12.2006 року  безстроковий 

3 АВ №546945 страхування здоров'я на випадок 

хвороби;  з 21.12.2006 року  безстроковий 

4 АВ №546946 страхування цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника);  з 

21.12.2006 року  безстроковий 

5 АВ №546947 страхування відповідальності 

перед третіми особами [крім цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту, 

відповідальності власників повітряного транспорту, 

відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника];  з 

02.09.2005 року  безстроковий 

6 АВ №546948 страхування фінансових ризиків;  з 

02.09.2005 року  безстроковий 

7 АВ №546949 страхування від вогневих ризиків 

та ризиків стихійних явищ;  з 02.09.2005 року  

безстроковий 

8 АВ №546950 страхування кредитів (в тому 

числі відповідальності позичальника за непогашення 

кредиту);  з 02.09.2005 року  безстроковий 

9 АВ №546951 страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу);  з 02.09.2005 року  безстроковий 

10 АВ №546952 страхування наземного транспорту 

(крім залізничного);  з 02.09.2005 року  

безстроковий 

11 АВ №546953 страхування від нещасних 



випадків;  з 02.09.2005 року  безстроковий 

12 АВ №546954 страхування майна [крім 

залізничного, наземного, повітряного, водного 

транспорту (морського внутрішнього та інших видів 

водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)]  з 02.09.2005 року  безстроковий 

 

Стан бухгалтерського обліку та звітності 

 

Бухгалтерській облік Товариством в цілому ведеться у 

відповідності з вимогами Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" №996-XIV від 16.07.1999р., Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та інших 

нормативних документів щодо питань організації 

бухгалтерського обліку, які діяли в звітному періоді та 

у відповідності з обліковою політикою, прийнятою 

Товариством. 

 

Облікова політика ПрАТ "СК "КАШТАН", 

встановлена наказом №1 від 03.01.2012р. зі змінами та 

доповненнями, та розроблена з дотриманням вимог 

чинного законодавства України з питань ведення 

бухгалтерського обліку та за період, що перевірявся, 

доповнювалася щодо визнання та обліку фінансових 

інструментів, про що було видано наказ № 4 від 

03.01.2018 р. 

 

Первинні документи з обліку фінансово-господарської 

діяльності складаються на типових формах, в яких 

операції відображаються згідно з нормативними 

актами, затвердженими Міністерствами фінансів та 

статистики України. 

 

Оцінка статей активів, зобов'язань та власного 

капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством в 

цілому відповідно до принципів, встановлених 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 

та Наказом про облікову політики Товариства. 

 

Фінансову звітність було складено за формами, 

встановленими Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні 

вимоги до фінансової звітності" із змінами та 

доповненнями, який затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73.  

 

Власний капітал. 

 

Загальний розмір статутного капіталу Товариства 

станом на 31.12.2018р. визначений у сумі 92 000 

000,0грн. (дев'яносто два мільйони гривень 00 коп.). 

 

Рішенням загальних зборів учасників ПрАТ "СК 

"КАШТАН", затвердженим протоколом №35 від 

30.03.2012р., прийнято рішення щодо збільшення 

статутного капіталу ПрАТ "СК "КАШТАН" на 20 240 

000,0грн. (двадцять мільйонів двісті сорок тисяч 

гривень 00 коп.) за рахунок спрямування до 

статутного капіталу частини прибутку шляхом 

збільшення номінальної вартості акцій на 0,44 коп. 

кожну. Отже нова номінальна вартість акцій складає 

2,0грн. Збільшення статутного капіталу зареєстровано 



державним реєстратором 30.03.2012р. під 

№10701050024012435. 

 

Таким чином, статутний капітал поділений на 46 000 

000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 

2,0грн. кожна. 

 

Після прийнятих змін акції серед акціонерів 

розподіляються наступним чином: 

Акціонер Збільшення СК за рахунок прибутку

 Всього акцій Сумарна вартість акцій за 

номіналом (грн.) % від Статутного капіталу 

Захарків О.М. 102 228,72 232338 464 

676,00 0,50 

Захарків Р. М. 6 364 560,84 14464911 28 929 

822,00 31,45 

Мотрук Н. М. 13 773 210,44 31302751

 62 605 502,00 68,05 

РАЗОМ 20 240 000,00 46 000 000 92 000 

000,00 

 100 

 

Перший випуск акцій зареєстровано Державною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, про що 

Товариству видане свідоцтво №528/1/02 від 

05.11.2002р. на суму 5500000,0грн. Останній випуск 

акцій зареєстровано №96/1/2012 від 07.06.2012р. на 

загальну суму 92000000,0грн. 

 

Формування статутного фонду відбулося з 

дотриманням вимог Законів України "Про 

господарські товариства," від 19.09.1991р. № 1576-

ХІІ, "Про цінні папери та фондовий ринок" від 

23.02.2006р. № 3480-ІV та Закону України "Про 

страхування" від 07.03.1996р. №85/96-ВР.  

 

Станом на 31.12.2018р. зареєстрований статутний 

капітал сформований повністю.  

Сплата засновників своїх часток в статутному фонді 

відбувалася наступним чином: 

- шляхом зарахування грошових коштів на 

розрахунковий рахунок № 2600608661 в АБ "Ажіо" в 

розмірі 5 500 000,0 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) 

гривень, про що свідчать виписки з банку за 

18.06.2002р., 20.06.2002р., 05.07.2002р., 10.07.2002р., 

12.07.2002р., 15.07.2002р., 17.07.2002р., 25.07.2002р., 

01.08.2002р.; 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за 

результатами діяльності Компанії в 2002 році в 

розмірі 1 500 000,0 (один мільйон п'ятсот тисяч) грн. - 

які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення 

статутного фонду Товариства (Протокол № 3 

Загальних зборів акціонерів від 31.03.2003р.); 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за 

результатами діяльності Компанії в 2003 році в 

розмірі 7 900 000,0 (сім мільйонів дев'ятсот тисяч) 

грн.,  які за заявами акціонерів спрямовані на 

збільшення статутного фонду Товариства (Протокол 

№4 Загальних зборів акціонерів від 05.04.2004р.); 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за 

результатами діяльності Компанії в 2004 році в 

розмірі 14 600 000,0 (чотирнадцять мільйонів шістсот 

тисяч) грн.,  які за заявами акціонерів спрямовані на 



збільшення статутного фонду Товариства (Протокол 

№ 5 Загальних зборів акціонерів від 10.05.2005р.). 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за 

результатами діяльності Компанії в 2005 році в 

розмірі 16 500 000,0 (шістнадцять мільйонів п'ятсот 

тисяч) грн.,  які за заявами акціонерів спрямовані на 

збільшення статутного фонду Товариства (Протокол 

№6 Загальних зборів акціонерів від 10.11.2006р.). 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за 

результатами діяльності Компанії в 2006 році в 

розмірі 19 320 000,0 (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот 

тисяч) грн., які за заявами акціонерів спрямовані на 

збільшення статутного фонду Товариства (Протокол 

№07 Загальних зборів акціонерів від 29.06.2007р.). 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за 

результатами діяльності Компанії в 2007 році в 

розмірі 6 440 000 (шість мільйонів чотириста сорок 

тисяч) грн.,  які за заявами акціонерів спрямовані на 

збільшення статутного фонду Товариства (Протокол 

№12 Загальних зборів акціонерів від 02.06.2008р.). 

- за рахунок спрямування до статутного капіталу 

частини прибутку величиною 20 240 000,0грн. 

(двадцять мільйонів дев'ятсот двісті сорок тисяч 

гривень 00 коп.) (Протокол №35 від 30.03.2012р.). 

 

 Додатковий вкладений капітал в балансі 

Товариства відсутні. 

Станом на 31.12.2018р. величина капіталу у дооцінках 

становить 11706тис.грн. Вказана величина 

сформована за рахунок проведення дооцінки семи 

об'єктів нерухомості, що враховуються в балансі 

Товариства, відповідно до Звіту про оцінку майна від 

30.06.2018р. 

Протягом періоду, що перевірявся, розмір резервного 

капіталу відповідно до рішення учасників Товариства, 

затвердженого Протоколом №55 Річних загальних 

зборів акціонерів Приватного акціонерного 

товариства "Страхова компанія "Каштан" від 

20.04.2018р., збільшився на 10762тис.грн. Згідно 

даним балансу станом на 31.12.2018р. його величина 

становить 379451тис.грн. (в тому рахунку вільні 

резерви страховика 356451тис.грн.). 

 

Товариством згідно норм Закону України "Про 

страхування" та Розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 

17.12.2004р. №3104 "Правила формування, обліку та 

розміщення страхових резервів за видами 

страхування, іншими, ніж страхування життя" 

нараховуються резерви коливань збитковості та 

катастроф. Проте нарахування вказаних видів резервів 

не передбачено IFRS 4 "Страхові контракти". Станом 

на 31.12.2018р. нарахування страхових резервів 

коливань збитковості та катастроф у сумі 

61519тис.грн. відображені у р.1420 "Нерозподілений 

прибуток (непокритий збиток)". 

Облік нерозподіленого прибутку та його 

використання ведеться у порядку визначеному 

відповідними нормативними документами з 

бухгалтерського обліку та Статутом. За наслідками 

2018 року Товариство отримало прибуток у сумі 

168тис.грн., який визначено у відповідності до норм 

чинного законодавства України. Крім того, 



Товариством зменшено чистий фінансовий результат 

від фінансово-господарської діяльності на суму 

288тис.грн., що є результатом нарахування 

амортизації за рахунок дооцінки. Загальна сума 

сукупного доходу ПрАТ "Страхова компанія 

"КАШТАН" за 2018 рік становить "-" 120тис.грн. 

Станом на 31.12.2018р. величина непокритого збитку, 

відображена у рядку 1420 Звіту про фінансовий стан 

на 31.12.2018р., становить 34928тис.грн. Ця сума 

сформувалася завдяки відображенню в р.1420 Звіту 

про фінансовий стан операцій з нарахування та 

використання страхових резервів коливань 

збитковості та катастроф у сумі 15020тис.грн. 

 

Таким чином, власний капітал Товариства станом на 

31.12.2018р. складає 448229тис.грн. 

Відповідність вартості чистих активів вимогам 

законодавства 

Величина чистих активів ПрАТ "СК "КАШТАН" 

становить 448229,0 (552381 - (53676+50476))тис. грн., 

що на 356229,0тис.грн. більш, ніж величина 

статутного капіталу. Розмір чистих активів відповідає 

вимогам ст.155 ЦКУ. 

 

Перевіркою встановлено, що фінансові звіти 

об'єктивно та достовірно розкривають інформацію про 

вартість чистих активів товариства за 2018 рік, тобто 

про розмір його статутного капіталу та 

нерозподіленого прибутку. 

 

Змін власників акцій, яким належало 10 і більше 

відсотків акцій протягом 2018 року не відбувалося. 

 

Позик та довгострокових кредитів банків на суму, що 

перевищує 25% активів товариство не має. 

 

Аналіз фінансового стану Товариства 

Фінансово - майновий стан Товариства (його 

стійкість, ефективність, ліквідність, залежність від 

інвесторів та кредиторів) характеризується 

показниками платоспроможності та фінансової 

стійкості, що наведені в таблиці 1: 

- коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності 

характеризує те, наскільки ймовірне погашення 

поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх 

еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та 

дебіторської заборгованості. Значення коефіцієнта 

поточної (швидкої) ліквідності станом на 31.12.2018р. 

у порівнянні з величиною цього коефіцієнта станом на 

31.12.2017р. зменшилося (з 4,52 до 3,18), що 

характеризує зменшення можливості погашення 

Товариством поточних зобов'язань за рахунок 

грошових коштів та їх еквівалентів, поточних 

фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості; 

- коефіцієнт загальної ліквідності характеризує 

те, наскільки ймовірне погашення поточних 

зобов'язань за рахунок оборотних коштів. Коефіцієнт 

загальної ліквідності (покриття) відображає, що для 

погашення 1 гривні поточних зобов'язань (за умови 

своєчасного розрахунку з дебіторами) Товариство 

станом на 31.12.2018р. має 3,18грн., що на 1,34грн. 

менше ніж станом на 31.12.2017р.; 

-   коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує те, 



наскільки ймовірне негайне погашення поточних 

зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх 

еквівалентів та поточних фінансових інвестицій. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує, що 

значна частина боргів Товариства може бути 

погашена негайно. Зменшення величини коефіцієнту 

абсолютної ліквідності в порівнянні зі значенням 

коефіцієнту станом на 31.12.2017р. з 3,33 до 2,58 

характеризує зменшення можливості розрахунків 

Товариства з контрагентами; 

- коефіцієнт співвідношення залучених і власних 

коштів характеризує розмір залучених коштів на 1 

грн. власних коштів (власного капіталу). Величина 

розрахованих коефіцієнтів показує, що на кожну 1 

гривню власних коштів, вкладених в активи 

Товариства, станом на 31.12.2018р. доводиться 

0,23грн. позикових. Значення цього коефіцієнту 

зменшилося у порівнянні зі значенням коефіцієнту 

станом на 31.12.2017р., тобто декілька зменшилася 

залежність Товариства від зовнішніх джерел 

фінансування; 

- коефіцієнт фінансової незалежності визначає 

співвідношення власних коштів (власного капіталу) до 

зобов'язань. Коефіцієнт фінансової незалежності 

відображає, що Товариство є фінансово незалежним. 

Значення коефіцієнту станом на 31.12.2018р. в 

порівнянні зі значенням цього коефіцієнту станом на 

31.12.2017р. збільшилося на 0,22 і складає 4,30. 

Таблиця 1 

Показники Формула 

Розрахунку Розрахунок Теоретичне значення

 Примітки 

  Станом на 31.12.2017р. Станом на 

31.12.2018р.   

1. Показники платоспроможності 1.1 

Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності

 ф.1(р.1195-р.1100-р.1110)  

 -----------------------                       Ф.1 р.1695  

4,52 

  

3,18 

  

0,7-0,8Характеризує, наскільки ймовірно погашення 

поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх 

еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та 

дебіторської заборгованості 

1.2 

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)  

ф.1 р. 1195 

--------------------- 

Ф.1 р. 1695 

  

4,52  

3,18  

2,0 - 2,5 Відображає платіжні можливості 

підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за 

умови своєчасного проведення розрахунків з 

дебіторами 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф.1 (р.1165+ 

р.1160) 

----------------- 

Ф.1 р. 1695  



 

3,33  

 

2,58  

 

0,2 - 0,25 Показує, яка частина поточних 

(короткострокових) зобов'язань може бути погашена 

негайно  

2. Показники фінансової стійкості   

  

2.1 

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних 

коштів Ф.1 (р.1595+р.1695) 

------------------ 

Ф.1 р. 1495 

 

0,25  

0,23  

<= 1,0 На кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в 

активи Товариства, доводиться  0,23грн. позикових. 

2.2 

Коефіцієнт фінансової незалежності ф.1 р. 1495 

--------------- 

Ф.1  

(р.1595+р.1695)  

4,08 

4,30 

>=0,2 Визначає співвідношення власних коштів до 

зобов'язань 

2.3 

Коефіцієнт покриття зобов'язань високоліквідними 

активами  ф.1 р.1165 

------------------- 

ф.1 (р.1595+р.1695)  

1,02  

1,25  

>=0,95 Означає швидкість покриття своїх 

зобов'язань активами 

3. Показники ділової активності     

3.1 

Коефіцієнт оборотності активів ф.2 р.2010 

----------------------- 

ф.1(р.1300 (гр.3) + р.1300 (гр.4)) / 2  

0,24 

  

0,14 

Означає ефективність використання Товариством усіх 

наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього 

залучення 

3.2 

Коефіцієнт оборотності  

власного капіталу ф.2 р.2010 

----------------------- 

ф.1(р.1495 (гр.3) +  

 

р.1495 (гр.4)) / 2  

0,30  

0,17  Показує ефективність використання  

власного капіталу 

3.3 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним 

капіталом 

 ф.1(р.1195-р.1100)  - Ф.1р.1695  

118410  



109899   

Виходячи із системи показників, які відображають 

наявність, розміщення, структуру джерел засобів, 

ступень залежності від інвесторів та кредиторів, 

використання фінансових ресурсів Приватного 

акціонерного товариства "Страхова компанія 

"КАШТАН", можна зробити висновок, що фінансовий 

стан Товариства є задовільним. 

 

На підставі наданих до аудиторської перевірки 

документів нами суттєвих невідповідностей між 

фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 

інформацією, що розкривається емітентом цінних 

паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою 

звітністю, не встановлено. 

 

Управлінський персонал повідомив нас, що у звітному 

періоді компанією не здійснювались значні (10 і 

більше відсотків вартості активів товариства, за 

даними останньої річної фінансової звітності) 

правочини та не приймались рішення про здійснення 

таких правочинів. 

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2018 рік, 

складений у відповідності до вимог статей 40 та 40? 

Закону України від 23.02.2006р. № 3480-IV "Про цінні 

папери та фондовий ринок" 

На нашу думку, Звіт керівництва (звіт про управління) 

ПрАТ "СК "КАШТАН" містить достатній обсяг 

розкриття інформації, передбачений законодавством 

України. 

Крім того, ми перевірили наявність інформації 

стосовно наступних питань: 

- посилання на власний кодекс корпоративного 

управління, яким керується емітент; 

- інформація про практику корпоративного 

управляння, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 

- інформація про проведені загальні збори 

акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах 

рішень; 

- персональний склад наглядової ради та 

колегіального виконавчого органу емітента, 

інформацію про проведені засідання та прийняті на 

них рішення. 

 

За результатами такої перевірки встановлено: 

- власний кодекс (принципи, правила) 

корпоративного управління Товариством не 

приймався; 

- практика корпоративного управління, що 

застосовується Товариством, виконується в межах 

законодавства та у відповідності з нормами Статуту 

Товариства; 

- наданий звіт містить повний перелік 

проведених загальних зборів акціонерів та загальний 

опис прийнятих на зборах рішень; 

- наданий Звіт містить персональний склад 

наглядової ради, інформацію про проведені засідання 

та прийняті на них рішення; 

- також Звіт містить інформацію про виконавчий 

орган Товариства, його права та обов'язки. 

Структура корпоративного управління в Товаристві 

відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні 



товариства" та складається із наступних органів: 

- вищий орган Товариства - Загальні збори 

акціонерів; 

- Наглядова рада Товариства: 

Структура корпоративного управління на Товаристві 

відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні 

товариства" від 17.09.2008р. № 514-VI та складається 

із наступних органів: 

Вищий орган Товариства - Наглядова рада 

Товариства. 

До складу Наглядової ради товариства входять: 

- Голова Наглядової ради - Мотрук Дмитро 

Якович; 

- Член Наглядової ради - Захарків Орест 

Миколайович; 

- Член Наглядової ради - Мотрук Ніна 

Миколаївна. 

За звітний рік склад Наглядової ради товариства 

переобирався, проте  не змінювався. 

Виконавчим органом Товариства є Правління 

Товариства у складі: 

Голова Правління - Захарків Ростислав Миколайович; 

Перший заступник Голови правління - Зарицький 

Олексій Олексійович. 

- Ревізійна комісія Товариства. 

Відповідно до Протоколу №55 від 20.04.2018р. Річних 

загальних зборів акціонерів ПрАТ "Страхова компанія 

"Каштан" припинено повноваження ревізора ПрАТ 

"СК "Каштан" Головацької Наталії Павлівни. На 

посаду ревізора ПрАТ "СК "Каштан" обрано Литвин 

Вікторію Анатоліївну. 

Порядок утворення органів управління, їх компетенція 

та порядок організації роботи і відповідальність 

визначені Статутом Товариства та відповідними 

положеннями.   

Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління Товариством не приймався.  

В ПрАТ "Страхова компанія "КАШТАН" проведення 

внутрішнього аудиту, здійснювалось внутрішнім 

аудитором згідно Методичних рекомендацій щодо 

проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, 

затверджених  розпорядженням Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, від 27 вересня 2005р. №4660, 

Порядком проведення внутрішнього аудиту 

(контролю) у фінансових установах, затвердженого 

розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, від 5 червня 2014р. №1772, Кодексу етики 

працівників підрозділу внутрішнього аудиту, 

затверджено Наказом Міністерства фінансів України 

від 29 вересня 2011р. №1217, Положенням про службу 

внутрішнього аудиту ПрАТ "Страхова компанія 

"КАШТАН". Протягом звітного року, до 31.12.2018р., 

відповідно до наказу №1-К від 01.02.2013р. 

виконувала обов'язки внутрішнього аудитора 

Закомолдіна І.А. З 01.01.2019р. відповідно до 

договору №1 від 01.01.2019р. про надання послуг 

(ЦПХ) на засаду внутрішнього аудитора прийнято 

Лесюк Андрія Євгеновича, яким 28.02.2019р. 

оформлений звіт для Наглядової ради щодо 

результатів фінансово-господарської діяльності 

Страховика за 2018 рік та план роботи внутрішнього 



аудитора на 2019 рік, який був затверджений Головою 

Наглядової ради від 28.02.2019р. В результаті 

внутрішньої аудиторської перевірки поточної 

діяльності порушень протягом звітного року не 

виявлено. Таким чином, ми вважаємо, що організація 

та проведення внутрішнього аудиту є адекватною та 

відповідає вимогам діючого законодавства та 

нормативним вимогам Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

Згідно Вимог, затверджених Розпорядженням 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 4 

лютого 2014р. №295, в ПрАТ "Страхова компанія 

"КАШТАН" створена система управління ризиками. 

Відповідно до Вимог щодо регулярного проведення 

стрес-тестування та розкриття інформації щодо 

ключових ризиків та результатів проведених стрес-

тестів, затверджених розпорядженням Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, від 13 лютого 2014р. №484, 

керівництво протягом звітного періоду регулярно 

проводило стрес-тестування. На основі проведених 

стрес-тестів здійснювалося розкриття інформації 

щодо отриманих результатів та ключових ризиків, 

згідно вимог встановлених комісією. 

 

Інформації щодо подій, які б мали значний вплив на 

фінансово-господарську діяльність Товариства та які 

відбулися протягом звітного року, що могли б 

призвести до суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства та значної зміни 

вартості його цінних паперів, не було отримано. 

 

Загальні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування аудиторської фірми

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"КАПІТАЛ ГРАНД" 

Код за ЄДРПОУ 35449775 

Юридична адреса Україна, 69118, м. Запоріжжя, вул. 

Нагнибіди буд. 15, кв. 2 

Місцезнаходження  Україна, 69032, м. Запоріжжя, пр. 

Металургів, буд 21 / вул. Богдана Хмельницького, 

буд. 24; 

Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 

буд. 10 

Банківські реквізити р\р 26008021655801 в АТ 

"АЛЬФА-БАНК" МФО 300346, м. Київ  

Директор Директор: Кролик Олена Анатоліївна, 

Сертифікат Аудитора: серія А № 006170 від 

19.01.2007 р. 

Згідно рішення Аудиторської палати України № 171/3 

від 19.01.2007 р.  

Включення до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності (реєстраційний № 4126) - 

суб'єкти аудиторської діяльності; 

- суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності; 

- суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Номер, дата видачі Свідоцтва про включення до 



Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

АПУ  № 4126, видане рішенням Аудиторської палати 

України № 188/3 від 26.03.2008 р., подовженого 

рішенням Аудиторської палати України 25.01.2018 р. 

№ 354/4, дійсне до 25.01.2023 р. 

Номер, дата видачі Свідоцтво про відповідність 

контроля якості, виданого АПУ № 0780, видане 

рішенням Аудиторської палати України № 360/4 від 

31.05.2018 р. Чинне до 31.12.2023 р. 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів Реєстраційний номер: 434 

Серія та номер свідоцтва: П 000233 

Строк дії Свідоцтва: з 25.03.2014 р. до 25.01.2023 р. 

 

Веб-адреса kapital-grand.com.ua 

Контактна особа + 38 (095) 230 15 35; + 38 (068) 812 

70 60; + 38 (099) 037 09 52 

Адреса електронної пошти kg_audit@ukr.net 

 

Аудит проводився в період з 08 лютого по 28 лютого 

2019 р. на підставі договору № 107 від 08.02.2019 р. 

 

Дата аудиторського звіту: 28.02.2019 р. 

 

Партнер з завдання, 

Аудитор           _________________                                        

Н.Г. Чорна 

  (Сертифікат аудитора сер. А 005250, 

реєстрація у реєстрі АПУ № 101090) 

Директор 

ТОВ "Аудиторська фірма 

"Капітал Гранд"                              

 _________________                                  О.А. 

Кролик 

 (Сертифікат аудитора сер. А 006170, 

реєстрація у реєстрі АПУ № 102081) 

  

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

  

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
 

Зміст твердження 

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну 

інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до 

стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, 

фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках 

консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне 

подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які 

перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, 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, збитки ПрАТ "Страхова компанія 

"Каштан". Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан ПрАТ "Страхова компанія "Каштан" 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



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 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку або 

через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від 

імені учасників фондового 

ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

19.03.2018 19.03.2018 Відомості про проведення загальних зборів 

20.04.2018 23.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

20.04.2018 23.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 

"Каштан" 

за ЄДРПОУ 32071894 

Територія  за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників, осіб (1) 31   

Адреса, телефон: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, 12, офіс 37 (044) 249-01-11 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

 

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 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 378 378  

первісна вартість 1001 402 402  

накопичена амортизація 1002 (24) (24)  

Незавершені капітальні інвестиції 1005    

Основні засоби 1010 77 14  

первісна вартість 1011 2043 2055  

знос 1012 (1966) (2041)  

Інвестиційна нерухомість 1015 15399 14441  

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 45363 60830  

Знос інвестиційної нерухомості 1017 (29964) (46389)  

Довгострокові біологічні активи 1020    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022    

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

1030    

інші фінансові інвестиції 1035 390396 377163  

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    

Відстрочені податкові активи 1045    

Гудвіл 1050    

Відстрочені аквізиційні витрати 1060    

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 

1065    

Інші необоротні активи 1090    

Усього за розділом I 1095 406250 391996  

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 8 10  

- виробничі запаси 1101 8 10  

- незавершене виробництво 1102    

- готова продукція 1103    

- товари 1104    

Поточні біологічні активи 1110    

Депозити перестрахування 1115    

Векселі одержані 1120    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 1125 33700 25427  



роботи, послуги 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130    

з бюджетом 1135 1 1  

- у тому числі з податку на прибуток 1136    

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 

1140 145 66  

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 777 45  

Поточні фінансові інвестиції 1160    

Гроші та їх еквіваленти 1165 111985 130070  

- готівка 1166    

- рахунки в банках 1167    

Витрати майбутніх періодів 1170    

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 5472 4766  

- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    

- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    

- в резервах незароблених премій 1183 5472 4766  

- в інших страхових резервах 1184    

Інші оборотні активи 1190    

Усього за розділом II 1195 152088 160385  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 

1200    

Баланс 1300 558338 552381  

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 92000 92000  

Капітал у дооцінках 1405 11994 11706  

Додатковий капітал 1410    

- емісійний дохід 1411    

- накопичені курсові різниці 1412    

Резервний капітал 1415 368689 379451  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (24334) (34928)  

Неоплачений капітал 1425    

Вилучений капітал 1430    

Інші резерви 1435    

Усього за розділом I 1495 448349 448229  

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов'язання 1500    

Пенсійні зобов'язання 1505    

Довгострокові кредити банків 1510    

Інші довгострокові зобов'язання 1515    

Довгострокові забезпечення 1520    

- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    

Цільове фінансування 1525    

- благодійна допомога 1526    

Страхові резерви 1530 76319 53676  

- резерв довгострокових зобов'язань 1531    

- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 43715 25394  

- резерв незароблених премій 1533 32604 28282  

- інші страхові резерви 1534    

Інвестиційні контракти 1535    

Призовий фонд 1540    

Резерв на виплату джек-поту 1545    

Усього за розділом II 1595 76319 53676  

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600    

Векселі видані 1605    

Поточна кредиторська заборгованість за:     

довгостроковими зобов'язаннями 1610    



товари, роботи, послуги 1615 49 28  

розрахунками з бюджетом 1620 588 40  

- у тому числі з податку на прибуток 1621 583 40  

розрахунками зі страхування 1625 11   

розрахунками з оплати праці 1630 18   

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 

1635 5518 141  

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 

з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 

1645    

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 

1650 18578 48524  

Поточні забезпечення 1660 112 149  

Доходи майбутніх періодів 1665    

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    

Інші поточні зобов'язання 1690 8796 1594  

Усього за розділом IІІ 1695 33670 50476  

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

1800    

Баланс 1900 558338 552381  

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики. 

Примітки: 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно 

чинного українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з 

метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. 

 

 

 Керівник   Захарків Ростислав Миколайович 

 

 Головний бухгалтер   Золотько Людмила Львівна 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 

"Каштан" 

за ЄДРПОУ 32071894 

 найменування   

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 

І. Фінансові результати 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000   

Чисті зароблені страхові премії 2010 77383 132514 

Премії підписані, валова сума 2011 106412 146796 

Премії, передані у перестрахування 2012 35533 60125 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 (7210) (62452) 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 (706) (16609) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (9832) (4264) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (77752) (70496) 

Валовий:    

прибуток 2090  57754 

збиток 2095 (10201)  

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 118918 56380 

- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   

Інші операційні доходи 2120 1115 1236 

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (5076) (4472) 

Витрати на збут 2150   

Інші операційні витрати 2180 (103590) (96029) 

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток 2190 1166 14869 

збиток 2195   

Дохід від участі в капіталі 2200   

Інші фінансові доходи 2220 1507 1036 

Інші доходи 2240 6254 234439 

- дохід від  благодійної допомоги 2241   

Фінансові витрати 2250   

Втрати від участі в капіталі 2255   

Інші витрати 2270 (6283) (235428) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   

Фінансовий результат до оподаткування:    

прибуток 2290 2644 14916 

збиток 2295   

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2476 -4154 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 

2305   

Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350 168 10762 

збиток 2355   

II. Сукупний дохід 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 



рядка попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (288) (2996) 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 

2415   

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -288 -2996 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -288 -2996 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -120 7766 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 515 564 

Витрати на оплату праці 2505 1602 1304 

Відрахування на соціальні заходи 2510 434 332 

Амортизація 2515 758 787 

Інші операційні витрати 2520 1767 1485 

Разом 2550 5076 4472 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Стаття Код 

рядка 

За звітній період За попередній період 

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 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки: 

Фінансово - майновий стан Товариства  (його стійкість, ефективність, ліквідність, залежність від інвесторів та кредиторів) 

характеризується показниками платоспроможності та фінансової стійкості.Чистий фінансовий результат від звичайної 

діяльності в 2018 році є прибутковим. 

 

 

 Керівник   Захарків Ростислав Миколайович 

 

 Головний бухгалтер   Золотько Людмила Львівна 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 

"Каштан" 

за ЄДРПОУ 32071894 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000   

Повернення податків і зборів 3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування 3010   

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 31 5518 

Надходження від повернення авансів 3020   

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 

3025 21 37 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   

Надходження від операційної оренди 3040 811 803 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   

Надходження від страхових премій 3050 114685 137963 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   

Інші надходження 3095 68 1403 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 (2282) (1966) 

Праці 3105 (1602) (1053) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (434) (317) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (3482) (4725) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (3007) (4373) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117   

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (475) (352) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (5408)  

Витрачання на оплату повернення авансів 3140   

Витрачання на оплату цільових внесків 3145   

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   

Інші витрачання 3190 (92142) (93220) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10266 44443 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200 6254 51000 

необоротних активів 3205   

Надходження від отриманих:    

відсотків 3215 1565 840 

дивідендів 3220   

Надходження від деривативів 3225   

Надходження від погашення позик 3230   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250  -69143 

Витрачання на придбання:    

фінансових інвестицій 3255   

необоротних активів 3260  (34) 

Виплати за деривативами 3270   

Витрачання на надання позик 3275   

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280   



господарської одиниці 

Інші платежі 3290   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 7819 (17337) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:    

Власного капіталу 3300   

Отримання позик 3305   

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   

Інші надходження 3340   

Витрачання на:    

Викуп власних акцій 3345   

Погашення позик 3350   

Сплату дивідендів 3355   

Витрачання на сплату відсотків 3360   

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 18085 27106 

Залишок коштів на початок року 3405 111985 84879 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   

Залишок коштів на кінець року 3415 130070 111985 

 

Примітки: 

Грошові кошти товариства  складаються з  коштів на розрахункових та депозитних  рахунках. 

Чистий рух від операційної діяльност за звітний період і становить 10266,0 тис.грн. 

Залишок коштів на кінець 2018 року становить 130070,0 тис.грн. 

 

 

 Керівник   Захарків Ростислав Миколайович 

 

 Головний бухгалтер   Золотько Людмила Львівна 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 

"Каштан" 

за ЄДРПОУ 32071894 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 

  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 

3500     

Коригування на:      

амортизацію необоротних активів 3505  X  X 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510     

збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 

3515     

збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших негрошових 

операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 

3521     

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних 

для продажу та груп вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 

3524     

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів 

3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів 

3550     

- збільшення (зменшення) запасів 3551     

- збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів 

3552     

- збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

3553     

- зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості 

3554     

- зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 

3556     

- зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 

3557     

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань 

3560     

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561     

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562     

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563     

- збільшення (зменшення) поточної 3564     



кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

- збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 

3566     

- збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 

3567     

Грошові кошти від операційної 

діяльності 

3570     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 

3195     

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      

фінансових інвестицій 3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих:      

відсотків 3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення позик 3230     

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3235     

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання:      

фінансових інвестицій 3255 X  X  

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275  X  X 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 

     

Надходження від:      

Власного капіталу 3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 

3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на:      

Викуп власних акцій 3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Cплату відсотків 3360 X  X  

Cплату заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X  X  

Придбання частки в дочірньому 

підприємстві 

3370 X  X  

Виплати неконтрольованим часткам 

у дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 

3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 

3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки: 



д/н 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Каштан" за ЄДРПОУ 32071894 

 найменування   

 

Звіт про власний капітал 
 

За 2018 р. 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код 

рядка 

Зареєстрований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 92000 11994  368689 (24334)   448349 

Коригування:          

Зміна облікової політики 4005        0 

Виправлення помилок 4010        0 

Інші зміни 4090        0 

Скоригований залишок на 

початок року 

4095 92000 11994 0 368689 (24334) 0 0 448349 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 

4100     168   168 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 

4110  (288)      (288) 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 

4112        0 

Накопичені курсові різниці 4113        0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних 

підприємств 

4114        0 

Інший сукупний дохід 4116        0 

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) 4200        0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 

4205        0 

Відрахування до резервного 

капіталу 

4210    10762 (10762)   0 

Сума чистого прибутку, належна 

до бюджету відповідно до 

законодавства 

4215        0 



Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних (цільових) 

фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення 

4225        0 

Внески учасників:          

Внески до капіталу 4240        0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 

4245        0 

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) 4260        0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 

4265        0 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 

4280        0 

Інші зміни в капіталі 4290        0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві 

4291        0 

Разом змін у капіталі 4295 0 (288) 0 10762 (10594) 0 0 (120) 

Залишок на кінець року 4300 92000 11706 0 379451 (34928) 0 0 448229 

 

Примітки: 

Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2018р. визначений у сумі 92 000 000,0грн. (дев'яносто два мільйони гривень 00 коп.). 

Рішенням загальних зборів учасників ПрАТ "СК "КАШТАН", затвердженим протоколом №35 від 30.03.2012р., прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу ПрАТ "СК 

"КАШТАН" на 20 240 000,0грн. (двадцять мільйонів дев'ятсот двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку шляхом збільшення 

номінальної вартості акцій на 0,44 коп. кожну. Отже нова номінальна вартість акцій складатиме 2,0грн. Збільшення статутного капіталу зареєстровано державним реєстратором 

30.03.2012р. під №10701050024012435. 

Таким чином, статутний капітал поділений на 46 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. кожна. 
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Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (примітки) 
 

 

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 

31 грудня 2018 р. 

Основні відомості про Товариство:  

Найменування страховика - Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "КАШТАН"; 

Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство;  

Код ЄДРПОУ-32071894; 

Номер свідоцтва про первісну державну реєстрацію та дата його видачі -  33499 від 20.06.2002р. 

Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата його видачі -  650155 від 30.07.2010р. 

Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію - Печерська районна у місті Києві Державна адміністрація; 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з регулювання ринку фінансових 

послуг в Україні, серія СТ №123 від 21.08.2004р., реєстраційний номер 11100810. 

Основним видом діяльності є недержавне страхування. 

Юридична адреса Товариства -  01021, Україна, м.Київ, Кловський узвіз, б.12, офіс.37. 

Кількість штатних працівників - 30 осіб. 

Відокремлених підрозділів Страхова компанія не має. 

В періоді, що перевірявся, Товариство здійснювало свою діяльність у відповідності з отриманими ліцензіями на 

право здійснення страхової діяльності:  

1. Ліцензія Серії АВ № 546953 дата видачі 15.10.2010р.; 

2. Ліцензія Серії АВ № 546952 дата видачі 15.10.2010р.; 

3. Ліцензія Серії АВ № 546951 дата видачі 15.10.2010р.; 

4. Ліцензія Серії АВ № 546950 дата видачі 15.10.2010р.; 

5. Ліцензія Серії АВ № 546949 дата видачі 15.10.2010р.; 

6. Ліцензія Серії АВ № 546948 дата видачі 15.10.2010р.; 

7. Ліцензія Серії АВ № 546947 дата видачі 15.10.2010р.; 

8. Ліцензія Серії АВ № 546942 дата видачі 15.10.2010р.; 

9. Ліцензія Серії АВ № 546941 дата видачі 15.10.2010р.; 

10. Ліцензія Серії АВ № 546954 дата видачі 15.10.2010р.; 

11. Ліцензія Серії АВ № 546940 дата видачі 15.10.2010р.; 

12. Ліцензія Серії АВ № 546939 дата видачі 15.10.2010р.; 

13. Ліцензія Серії АВ № 546937 дата видачі 15.10.2010р.; 

14. Ліцензія Серії АВ № 546946 дата видачі 15.10.2010р.; 

15. Ліцензія Серії АВ № 546945 дата видачі 15.10.2010р.; 

16. Ліцензія Серії АВ № 546944 дата видачі 15.10.2010р.; 

17. Ліцензія Серії АВ № 546943 дата видачі 15.10.2010р.; 

18. Ліцензія Серії АВ № 546936 дата видачі 15.10.2010р.; 

19. Ліцензія Серії АД № 039912 дата видачі 14.09.2012р.; 

   20. Ліцензія Серії АЕ № 190496 дата видачі 28.12.2012р.; 

   21. Ліцензія Серії АЕ № 190495 дата видачі 28.12.2012р. 

Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2018р. визначений у сумі 92 000 000,0грн. 

(дев'яносто два мільйони гривень 00 коп.). 

Статутний капітал поділений на 46 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0грн. кожна. 

Акції серед акціонерів розподіляються наступним чином: 

Акціонер Збільшення СК за рахунок прибутку Всього акцій Сумарна вартість акцій за номіналом (грн.)

 % від Статутного капіталу 

Захарків О.М. 102 228,72 232338 464 676,00 0,50 

Захарків Р. М. 6 364 560,84 14464911 28 929 822,00 31,45 

Мотрук Н. М. 13 773 210,44 31302751 62 605 502,00 68,05 

РАЗОМ 20 240 000,00 46 000 000 92 000 000,00 

 100 

 

Перший випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про що 

Товариству видане свідоцтво №528/1/02 від 05.11.2002р. на суму 5500000,0грн. Останній випуск акцій 

зареєстровано №96/1/2012 від 07.06.2012р. на загальну суму 92000000,0грн. 

 

Формування статутного фонду відбулося з дотриманням вимог Законів України "Про господарські товариства," 

від 19.09.1991р. № 1576-ХІІ, "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІV та Закону 

України "Про страхування" від 07.03.1996р. №85/96-ВР.  

 

Станом на 31.12.2018р. зареєстрований статутний капітал сформований повністю.  



 

Сплата засновників своїх часток в статутному фонді відбувалася наступним чином: 

- шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 2600608661 в АБ "Ажіо" в розмірі 5 

500 000,0 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень, про що свідчать виписки з банку за 18.06.2002р., 20.06.2002р., 

05.07.2002р., 10.07.2002р., 12.07.2002р., 15.07.2002р., 17.07.2002р., 25.07.2002р., 01.08.2002р.; 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2002 році в розмірі 1 500 000,0 

(один мільйон п'ятсот тисяч) грн. - які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду 

Товариства (Протокол № 3 Загальних зборів акціонерів від 31.03.2003р.); 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2003 році в розмірі 7 900 000,0 

(сім мільйонів дев'ятсот тисяч) грн.,  які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду 

Товариства (Протокол № 4 Загальних зборів акціонерів від 05.04.2004р.); 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2004 році в розмірі 14 600 000,0 

(чотирнадцять мільйонів шістсот тисяч) грн.,  які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного 

фонду Товариства (Протокол № 5 Загальних зборів акціонерів від 10.05.2005р.). 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2005 році в розмірі 16 500 000,0 

(шістнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) грн.,  які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного 

фонду Товариства (Протокол № 6 Загальних зборів акціонерів від 10.11.2006р.). 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2006 році в розмірі 19 320 000,0 

(дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) грн.,  які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного 

фонду Товариства (Протокол № 07 Загальних зборів акціонерів від 29.06.2007р.). 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2007 році в розмірі 6 440 000 

(шість мільйонів чотириста сорок тисяч) грн.,  які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного 

фонду Товариства (Протокол № 12 Загальних зборів акціонерів від 02.06.2008р.). 

- за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку величиною 20 240 000,0грн. (двадцять 

мільйонів дев'ятсот двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) (Протокол №35 від 30.03.2012р.). 

 

Постійними клієнтами нашої компанії є такі підприємства і організації:  

ПАТ "Прикарпатяобленегро" 

ПАТ "Львівобленерго"  

ПАТ "СМНВО ім.Фрунзе" 

ТОВ "Сумське машиннобуд. Науково- виробниче об"єднання" 

 

 

По перестрахуванню компанія працює з :  

ТДВ "Страхова компанія "Альфа-Гарант" м.Київ,  ТДВ "СК "Київ Ре" м.Київ,  ПрАТ "СК "Мега-Поліс" м.Київ, 

ПрАТ "Перша" м.Київ,  ПрАТ АСК "ІНГО Україна" м.Київ, ПрАТ "СК "Ю.БІ.АЙ" м.Київ, ПрАТ "ВЕЛТЛІНЕР" 

м.Київ, ТДВ "СК "Ю.Ес.Ай" м.Київ, ТДВ "СК "ІСТ" м.Київ", та ін. 

 

Страхова компанія розташовується у орендованому приміщенні, загальною площею 307 кв.м  

 

Середньомісячна заробітна плата за  2018 рік  склала 4107,93 грн. 

 

Підрозділів на окремому балансі страховик не має. 

 

Протягом звітного періоду надходження страхових платежів становить 106412,2 тис.грн., в тому рахунку від 

страхувальників - фізичних осіб - 378,9 тис.грн. та перестрахувальників - 23867 тис.грн. 

 

Передано в перестрахування протягом 2018 року 35533,1 тис.грн., в тому числі перестраховикам-нерезидентам 

21600,7 тис.грн. 

Зобов'язання за страховими виплатами  страхова компанія виконала не в повному обсязі, залишок 

кредиторської заборгованості становить 37830,1 тис.грн, який буде погашений в 1 кварталі 2019р. Сума 

страхових відшкодувань протягом 2018 року становить 77751,5 тис.грн., в тому числі: 

 

- за 1 квартал 2018р. - 929,5 тис.грн.; 

- за 2 квартал 2018р. -75927,6 тис.грн.; 

- за 3 квартал 2018р. - 469,7 тис.грн.; 

- за 4 квартал 2018р. -  424,70 тис.грн. 

 

Страхові виплати здійснювалися за наступними видами страхування: 

 

-добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) - 549,7 тис. грн.; 

-добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 716,4  тис.грн.; 

-добровільне страхування фінансових ризиків - 75700,0 тис.грн. 



-добровільне страхування медичних витрат - 487,0 тис.грн.; 

-обов'язкове страхування від нещасніх випадків на транспорті - 0,8 тис.грн.; 

-     обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних          засобів - 297,6 

тис.грн.; 

Всі види страхування прибуткові, крім страхування фінансових ризиків 

 

Резерви незароблених премій ПрАТ "Страхова компанія "КАШТАН" станом на           31 грудня 2018 р. склали 

25394 тис.грн. Частка перестраховиків в резервах незароблених премій станом на 31 грудня 2018р. становить 

4766 тис.грн.  

 

Розмір інших страхових резервів станом на 31.12.2018р. становить 89800,8 тис.грн., в тому рахунку резерв 

збитків або резерв належних виплат 28281,7 тис.грн. 

   Фахівецем  з актуарної та фінансової математики Бабко В.Л.  був наданий  звіт "Щодо оцінки страхових 

зобов'язань відповідно до МСФЗ та тестування їх адекватності ПрАТ "СК "КАШТАН"" на 31.12.2018р. 

Перевірка адекватності страхових зобов'язань проводилась відповідно до Методики формування страхових 

резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, в редакції, що затверджена Розпорядженням 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 

року N 1638 та зареєстрована в Мінітерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 (далі - 

Методика) 

Методика перевірки адекватності страхових зобов'язань передбачає порівняння розміру сформованого 

технічного резерву, зменшеного на розмір відповідних відстрочених аквізиційних витрат, з поточною вартістю 

майбутніх грошових потоків за договорами, а саме вартістю майбутніх страхових виплат за договорами та 

витрат, пов'язаних із виконанням таких договорів. 

Перевірка адекватності страхових зобов'язань здіийснюється  шляхом моделювання майбутніх грошових 

потоків за страховими контрактами. Моделювання проводиться на підставі аналізу діяльності компанії за 

попередні 5 років з використанням загальноприийнятих актуарних методів. Оцінки адекватності страхових 

зобов'язань проводиться із залученнням фахівця з актуарноії та фінансовоії математики. Повний опис методики 

оцінки адекватності викладено в Додатку 1 до Звіту про оцінку адекватності страхових зобов'язань" 

Результати перевірки: 

Резерв незароблених премій, сформований страховиком відповідно до законодавства,  становить 25394,0 тис. 

грн. 

Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2018р. становить  

16907,03тис.грн. та не перевищує розмір резерву, сформованого страховиком. 

Сума резервів збитків, сформована страховиком відповідно до законодавства,  дорівнює 28281.7 тис. грн. 

 Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2018р. - 28281,7 тис.грн.та не перевищує розмір суми 

резервів, сформованих страховиком відповідно до законодавства. 

З 01 січня 2012 р. Компанія, відповідно до ч.2 ст.12 закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні" та п.2 Порядку надання фінансової звітності перейшла на складення фінансової звітності 

відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Виправлення у фінансовій звітності за попередній рік  не проводилося.  

1. Основа підготовки фінансової звітності  

Фінансова звітність за рік, який завершено 31 грудня 2018р., є фінансовою звітністю, яка підготовлена 

відповідно до МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, відповідно до облікової політики датою 

переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2011 року. 

Фінансова звітність було складено за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" із змінами та доповненнями, який 

затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73.   

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об'єктів обліку за історичною 

собівартістю на дату першого застосування МСФЗ та МСБО 16 "Основні засоби", яка відображається за 

справедливою собівартістю, яка була підтверджена "Висновками про вартість об'єкта оцінки" від 30.06.2018р. 

за 7 об'єктами нерухомості, що є власністю ПрАТ "СК "КАШТАН", у відповідності до МСБО 40 "Інвестиційна 

нерухомість", а також фінансових інструментів та фінансових активів, первісне визначення яких здійснюється 

за справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків. 

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності наведені 

нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх 

представлених в звітності періодах, якщо не вказано інше.  

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських 

записів згідно чинного українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, 

проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. 

Валюта надання інформації 

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. 

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.  

Принцип безперервності діяльності.  



Керівництво підготувало зазначену фінансову звітність на підставі принципу безперервності діяльності.  

Оцінюючи доречність припущення про безперервність діяльності, управлінський персонал бере до уваги всю 

наявну інформацію щодо майбутнього (але не обмежуючись ним) - принаймні 12 місяців з дати балансу. 

Припущення про безперервність діяльності Товариства є основним принципом підготовки фінансових звітів, 

що передбачає оцінку активів і зобов'язань Товариства, виходячи з припущення, що його діяльність буде 

продовжуватись у подальшому. Принцип безперервності діяльності Товариства полягає в тому, що Товариство 

буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому (не менш 12 місяців, що випливають за 

звітним періодом), і в нього відсутні наміри чи необхідність ліквідації, істотного скорочення діяльності а, отже, 

активи й зобов'язання цього економічного суб'єкта обліковуються відповідним чином. Це судження ґрунтується 

на тому, що Товариство зможе реалізувати свої активи й погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну 

діяльність. 

Такий принцип дає змогу логічно і послідовно реалізувати концепції збереження і збільшення капіталу, 

визначити єдиний підхід до політики амортизації. Послідовне дотримання принципу повною мірою сприяє 

забезпеченню контролю за реальним фінансовим зростанням капіталу. 

Інформація про основу, на якій розглядається вплив інфляції у фінансовій звітності 

Перерахунок фінансової звітності згідно з МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"  вимагає 

використання загального індексу цін, який відображає зміни загальної купівельної спроможності. Вважається за 

краще, щоб усі суб'єкти господарювання, що складають звітність у валюті однієї країни, використовували той 

самий індекс. Уповноваженими органами України не встановлений загальний індекс цін з метою перерахунку 

фінансової звітності відповідно до норм МСБО 29.  Тому ПрАТ "СК "Каштан" фінансову звітність за звітний 

2018 рік формувало без застосування індексу цін. 

       Інформація про операційні сегменти 

Головним принципом та завданням складання та подання звітності за сегментами є розкриття інформації, що 

дасть можливість користувачам фінансової звітності оцінити природу та результати діяльності різних напрямів 

діяльності компанії. 

МСФЗ (IFRS) 8 призначений для застосування публічними компаніями, тобто такими, цінні папери яких 

розміщуються на відкритому ринку, або компаніями, які надають фінансову звітність до комісії з цінних 

паперів чи в інший регулюючий орган з метою випуску цінних паперів на відкритий ринок. У зв?язку з 

відсутністю обертання боргових інструментів чи інструментів власного капіталу на відкритому ринку та на 

фондовій біржі, а також відсутністю мети випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок, 

Товариством не здійснюється виділення сегментів. 

Датою затвердження фінансової звітності управлінським персоналом є 27.02.2019р. 

Основні принципи бухгалтерського обліку 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

 Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає 

стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.  

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

  фінансовий актив, доступний для продажу - акції з відсотком володіння до 20%,  

  інвестиції, утримувані до погашення - інвестиційні сертифікати; 

  дебіторська заборгованість. 

 

 Під час визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою 

справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового 

активу чи фінансового зобов'язання.  

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 

розділах облікової політики. 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти товариства  складаються з готівки в касі та коштів на рахунках в банках, в тому рахунку 

депозитних.  

Класифікація фінансових активів 

 Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями:  

  дебіторська заборгованість;  

  фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з віднесенням змін за рахунок  прибутків 

та збитків; 

  фінансові активи,  які утримуються з метою погашення; 

  фінансові активи, які утримуються з метою  продажу. 

 

Дебіторська заборгованість 

  Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи  (за виключенням дебіторської 

заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за 

розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за історичною 

вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій.  

 



 Відповідно до проведеного аналізу складу дебіторської заборгованості керівництвом Товариства 

прийняте рішення щодо створення резерву сумнівних боргів, у розмірі 100% що відповідним чином 

відображено в обліковій політиці ПрАТ "Страхова Компанія "КАШТАН". 

 

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на рахунок прибутків і збитків 

 

 До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на прибутки і 

збитки, Товариство відносить інвестиції в акції та інвестиційні сертифікати. Після первісного визнання 

Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати  від зміни справедливої вартості фінансового 

активу відображаються в прибутку або збитку за рік як фінансові доходи або витрати доки визнання 

фінансового активу не буде припинено. Дивіденди включаються у фінансові доходи, коли встановлено право на 

отримання виплачуваних дивідендів, і вірогідність їх надходження є високою. 

 

 Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, сума кумулятивного збитку 

визнається у прибутку чи збитку.  

 

 Ринкові акції оцінюються за ринковою ціною відповідно до біржового курсу.  

 

 Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за 

вирахуванням збитків від знецінення, якщо  вони є .  

 

Фінансові активи, що утримуються з метою продажу 

 

До фінансових активів, що утримують з метою продажу  Товариство відносить цінні папери як інвестиції, 

призначені для торгівлі, якщо має намір реалізувати їх протягом  короткого періоду часу з дати їх  придбання у 

в зв'язку із невизначеністю терміну погашення зобов'язань.  

 

Основні засоби  

 Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання 

його у процесі своєї господарської діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та 

вартість яких більше 6000,00 грн. 

 Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність застосування будь-якого 

з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати 

історичну вартість як доцільну собівартість основних засобів, крім об'єктів  нерухомості. Об'єкти нерухомості 

станом на 31.12.2018р. відображені за справедливою вартістю. Фінансові інструменти та фінансові активи 

первісно визнаються за справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок нерозподілених прибутків та 

збитків. 

Подальші  витрати. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати поточного 

періоду. Ці витрати визнаються в поточних витратах в момент їх понесення. Витрати на заміну крупних вузлів 

або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні тих вузлів або компонентів, що 

підлягають заміні.  

На кінець  кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо 

буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює  суму відшкодування актива, яка визначається як 

найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж актива та вартість, яка 

отримується від його використання. Балансова вартість актива зменшується до суми відшкодування; збиток від 

знецінення відображається в прибутках або збитках за рік.  

 Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від 

продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік в складі іншого 

операційного доходу або витрат. 

Амортизація. На об'єкти незавершеного будівництва  амортизація не нараховується.  

Амортизація основних засобів  Товариства нараховується прямолінійним методом з  урахуванням таких 

термінів використання (років): 

  Будівлі                                                                    - 15 років 

  Машини та обладнання                                        - 2 років 

  Транспортні  засоби                                              - 5 років 

  інші                                                                         - 2 років 

 

 Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 

використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, яка  визначається як 

дата введення об'єкта в експлуатацію. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається 

раніше: на дату, з  якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. 



 

Нематеріальні активи 

 

Нематеріальні активи Товариства, що мають невизначений термін корисного використання, включають  

ліцензії. Придбані ліцензії капіталізуються в сумі витрат, які понесені на їх придбання та введення  в 

експлуатацію. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Амортизація на нематеріальні активи з 

невизначеним строком використання не нараховується.  Нематеріальні активи, які виникають в результаті 

договірних або інших юридичних прав, амортизуються прямолінійним методом протягом терміну чинності цих 

прав.  

 

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

 На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо 

і тільки якщо  сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення 

негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з 

іншим стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, 

Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми 

очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності  амортизація основних засобів 

коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу 

на систематичної основі протягом строку корисного використання. 

Оренда 

 Фінансова оренда -  це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з 

правом власності на актив. Підприємство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як 

активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливої вартості орендованого майна на початок оренди 

або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. 

Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених 

зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу 

періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати 

в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що 

амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Підприємства щодо подібних активів. 

 Операційна оренда - активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 

фактично залишаються у орендодавця. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як 

витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду 

Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, 

понесені при отримані доходу від оренди, визнаються як витрати.  

 

При визначенні терміну використання основних засобів, отриманих в фінансову оренду оцінюється вірогідність 

переходу права власності до орендаря по завершені терміну дії договора. Якщо відсутня ймовірність 

обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності до кінця терміну фінансової оренди, 

актив повністю амортизується на протязі самого короткого з двох  термінів: оренди або корисного 

використання. Якщо така впевненість існує, то актив амортизується на протязі терміну корисного використання 

. Угоди на оренду, за якими орендодавець зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов'язані  з  правом власності 

на активи, класифікується як операційна оренда.  

Податок на прибуток 

 Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та відстроченого податків.  

Поточний податок  визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Підприємства за податками 

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. 

 Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань, та являє собою 

податкові активи або зобов'язання, що виникають в результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю 

активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають 

оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають 

вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й 

зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, 

достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. 

 Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 

застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Підприємство визнає поточні та 

відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, 

коли податки виникають від операцій або подій, яки визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання 

бізнесу.  

Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до статей, які 



відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

Податок на додану вартість.  

Товариство не є платником податку на додану вартість. 

Фінансові зобов'язання 

Кредити банків  

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати 

на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою 

вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю 

погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної 

ставки відсотка. 

Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік 

визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання 

одночасно. 

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість. 

Заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість враховується за історичною 

вартістю. 

Авансові платежі та передоплата 

Передплата відображається в звітності за первісною вартістю. Передоплата класифікується як довгострокова, 

якщо очікуємий термін отримання товарів або послуг, які відносяться до неї, складає більше ніж 1 рік, або якщо 

передплата відноситься до активу, який буде відображатись  в обліку як  необоротний актив при первісному 

визначенні. Сума передплати за придбання активу включається в його балансову вартість при отриманні 

Підприємством контролю над цим активом та наявності вірогідності  того, що майбутні економічні вигоди, 

пов'язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, які відносяться до 

передплати, не будуть отримані, балансова вартість передоплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від 

знецінення відображається  в прибутках або збитках за рік. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 

внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше можливо, ніж неможливо), що погашення 

зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити 

суму зобов'язання. Страхові резерви страховика формуються відповідно до норм чинного законодавства 

України, а саме Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 

17.12.2004р. №3104 "Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, 

іншими, ніж страхування життя". 

Виплати працівникам 

 Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  

 Пенсійні зобов'язання. У відповідності до українського законодавства товариство утримує внески із 

заробітної плати працівників до державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні 

відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були 

надані працівниками послуги, які надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна 

платня.  

Запаси 

Запаси враховуються за фактичною собівартістю. При вибутті запасів їх оцінка виконується за методом 

ідентифікаційної вартості.  

Собівартість виконання страхових послуг в основному включає: 

- агенська винагорода; 

- винагороди повіреному; 

- експертний огляд автомобілів; 

- послуги експерта; 

- судові витрати; 

- членський внесок в Ядерний пул; 

- юридичні послуги; 

- витрати Ядерного пулу. 

- курсові витрати 

- послуги проведення електронних торгів 

Формування собівартості страхових послуг проводиться щомісячно. 

Доходи та витрати 

 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.  

Доходи відповідно методології прийнятої в сфері страхової діяльності визнаних як сума отриманих за угодами 

страхових платежів зменшених на суму страхових платежів переданих в перестрахування та змін розміру 

резервів незароблених премій скоригованих на зміни розміру резервів незароблених премій частки 



перестраховиків. 

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів і 

визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.  

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.  

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. 

Облік умовних  зобов'язань 

На дату складання  фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення 

додаткових збитків  або  зобов'язань для Товариства. Керівництво оцінює суму таких можливих  майбутніх  

зобов'язань. Оцінка виконується на підставі  припущень та включає в себе фактор суб'єктивності. При 

визначенні розміру  можливих втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі Товариства або 

вимог , які можуть бути пред'явлені  в вигляді позовів до Товариства, Керівництво  в результаті консультацій з 

юристами та податковими консультантами, оцінює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та 

пред'явлення  таких вимог в судовому порядку, так і можливі суми відшкодування, які протилежна сторона 

вимагає або може вимагати в суді.  

Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення майбутнього зобов'язання виявляється, що грошове 

зобов'язання визначено з достатнім рівнем впевненості, тоді вартісна оцінка такої заборгованості 

відображається в фінансовій звітності. В разі, коли умовне  зобов'язання, яке має значну вартісну  оцінку, не 

може бути класифіковано як вірогідне, а є лише можливим , або вартісна оцінка не може бути визначена, то в 

примітках до фінансової звітності включається інформація про характер такого зобов'язаня та його вартісна 

оцінка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненністю та є значною). 

Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначною, то взагалі інформація про такий збиток не  включається в 

примітки до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли  такий можливий збиток відноситься до 

наданої гарантії. В таких випадках сутність гарантії підлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовні  

зобов'язання, можуть бути відображені в примітках до фінансової звітності, якщо на думку Керівництва, що 

грунтується  на консультаціях з юристами або податковими  консультантами, інформація про такі зобов'язаня 

може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам фінансової звітності. 

Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження  

в застосуванні облікової політики 

Використання оцінок та припущень 

При підготовці фінансової звітності Підприємство  робить оцінки та припущення, які мають вплив на 

визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних 

активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть 

відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від 

знецінення дебіторської заборгованості, довгострокових та поточних фінансових інвестицій, справедливої 

вартості нерухомості. 

  

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на 

дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість 

активів та зобов'язань протягом наступного фінансового періоду. 

 

Підприємство використовує оцінки та робить  допущення, які здійснюють вплив на показники, які  відображені  

в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають постійному 

аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно 

майбутніх  подій.  

 

Судження, які здійснюють найбільш значний вплив на показники, відображені  в фінансовій звітності та оцінки, 

які можуть призвести до необхідності суттєвого коригування  балансової вартості  активів та  зобов'язань 

протягом наступного фінансового року, включають таке:  

 

Терміни корисного використання основних засобів 

 

Оцінка терміну корисної служби основних засобів проводилася із застосуванням професійної думки на основі 

наявного досвіду відносно аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди, пов'язані з цими активами, в 

основному, будуть отримані в результаті їх використання. Проте інші чинники, такі як застарівання, з 

технологічної або комерційної точки зору, а також знос активів, часто приводять до зменшення економічних 

вигод їх використання. Керівництво оцінює термін корисного використання основних засобів, що залишився, 

виходячи з поточного технічного стану активів і з урахуванням розрахункового періоду, протягом якого дані 

активи приноситимуть Компанії економічні вигоди. При цьому до уваги приймаються наступні основні 

чинники:  

  очікуваний термін використання активів;  

  очікуваний фізичний знос активів, який залежить від експлуатаційних характеристик і регламенту 

технічного обслуговування;  



  моральний знос активів з технологічної і комерційної точки зору в результаті зміни ринкових умов.  

Визнання доходу від операцій страхування та перестрахування 

 Відповідно до Закону України "Про страхування"№85/96-ВР від 07.03.1996р.  

 

Припинення визнання фінансових активів 

 

Керівництвом Компанії, коли отримана  інформація  щодо банкрутства або  іншого рішення  державного  

органу управління про припинення субєкту підприємницької діяльності, фінансові активи якого враховуються в 

балансі Товариства, приймається рішення щодо припинення визнання таких фінансових активів на момент 

юридичного припинення субєкта та списання з балансу Товариства за рахунок прибутків та збитків.  

 

Допущення, використані при визначенні суми резервів 

  

Згідно Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж 

страхування життя, та прийнятої методології, формування страхових резервів Компанії проводиться у 

відповідності до вимог чинного законодавства.  

           Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь яку звітну дату методом, 

визначеним  Законом України "Про страхування" (85/96-ВР), а саме: величина резервів незароблених премій на 

будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових 

премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев'яти місяців 

(розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку: 

              за перші три місяці розрахункового періоду частки надходжень сум страхових платежів (страхових 

премій, страхових внесків) множаться на одну четверту, окрім обов'язкового страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів за звичайними та додатковими договорами; 

             за наступні три місяці розрахункового періоду частки  надходжень сум страхових платежів (страхових 

премій, страхових внесків) множаться на одну другу, окрім обов'язкового страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів за звичайними та додатковими договорами; 

              за останні  три місяці розрахункового періоду частки  надходжень сум страхових платежів (страхових 

премій, страхових внесків) множаться на три четвертих окрім обов'язкового страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів за звичайними та додатковими договорами, одержані добутки 

додаються. 

       

             А для обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за 

звичайними та додатковими договорами застосовуємо метод нарахування резерву незароблених премій /365, 

згідно закону України. 

 

 

Такий підхід нарахування резервів незароблених премій не суперечить принципам МСФЗ. 

" Резерв заявлених, але не виплачених збитків:  відповідно до п. 4 Порядку. 

"Резерв збитків, які виникли, але не заявлені відповідно до п.5 Прядку. 

"Резерв коливань збитковості відповідно до п.6 Порядку. 

Резерв катастроф відповідно до п.7 Порядку. У зв'язку з набранням чинності МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові 

інструменти" та МСФЗ (IFRS) 15 "Доходи від договорів з клієнтами" в новій редакції Товариством вони вперше 

застосовується з 01.01.2018р. Остаточна версія МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", випущена в 2014 році, 

замінює стандарт МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", а також всі попередні версії 

стандарту МСФЗ (IFRS) 9. 

Нові стандарти і тлумачення, які   вступили в силу 

У зв'язку з набранням чинності МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ (IFRS) 15 "Доходи від 

договорів з клієнтами" в новій редакції Товариством вони вперше застосовується з 01.01.2018р. Остаточна 

версія МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", випущена в 2014 році, замінює стандарт МСФЗ (IAS) 39 

"Фінансові інструменти: визнання та оцінка", а також всі попередні версії стандарту МСФЗ (IFRS) 9 

 

Відповідно до норм МСФЗ (IFRS) 15 "Доходи від договорів з клієнтами" Товариство обліковує договір з 

клієнтом, який належить до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15 "Доходи від договорів з клієнтами", тільки 

тоді, коли виконуються всі перелічені далі критерії:  

а) сторони договору схвалили договір (письмово, усно чи у відповідності з іншою звичною практикою ведення 

бізнесу) і готові виконувати свої зобов'язання;  

б) суб'єкт господарювання може визначити права кожної сторони відносно товарів або послуг, які будуть 

передаватися;  

в) суб'єкт господарювання може визначити умови оплати за товари або послуги, які будуть передаватися;  

г) договір має комерційну сутність (тобто очікується, що ризик, час або сума майбутніх грошових потоків 

суб'єкта господарства зміняться внаслідок договору); та  

ґ) цілком імовірно, що суб'єкт господарювання отримає компенсацію, на яку він матиме право в обмін на 



товари або послуги, які будуть передані клієнту. Оцінюючи, чи достатньо високою є ймовірність отримання 

суми компенсації, суб'єкт господарювання повинен розглянути лише здатність клієнта та його намір виплатити 

таку суму компенсації, коли настане час її сплати. 

Якщо договір з клієнтом на момент його укладення відповідає критеріям, викладеним вище, то Товариство не 

повинно переоцінювати зазначені критерії, якщо немає ознак значної зміни фактів і обставин. Наприклад, якщо 

здатність клієнта сплатити компенсацію значно погіршилася, то Товариство проводить переоцінку того, чи 

достатньо ймовірною є можливість того, що воно отримає компенсацію, на яку має право в обмін на решту 

товарів або послуг, які будуть передані клієнту. Проте якщо договір з клієнтом не відповідає критеріям, 

зазначеним вище, то суб'єкт господарювання продовжує оцінювати договір, щоб визначити, чи відповідатиме 

він у подальшому зазначеним критеріям. 

Відповідно до норм МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", Товариство визнає фінансовий актив або 

фінансове зобов'язання у своєму звіті про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно стає стороною 

договірних положень щодо інструмента (див. пункти Б3.1.1 і Б3.1.2 МСФЗ (IFRS) 9). Коли Товариство вперше 

визнає фінансовий актив, він класифікує його згідно з пунктами 4.1.1-4.1.5 МСФЗ (IFRS) 9 та оцінює його 

згідно з пунктами 5.1.1-5.1.3 цього стандарту. Коли Товариство вперше визнає фінансове зобов'язання, він 

класифікує його згідно з пунктами 4.2.1 і 4.2.2 та оцінює його згідно з пунктом 5.1.1. 

Після первісного визнання суб'єкт господарювання оцінює фінансовий актив 

 

(а) за амортизованою собівартістю; 

(б) за справедливою вартістю через інший сукупний дохід; або 

(в) за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

 

Товариство безпосередньо зменшує валову балансову вартість фінансового активу, якщо вона не має 

обґрунтованих очікувань щодо відновлення фінансового активу в цілому або його частини. Списання являє 

собою подію припинення визнання. 

 

Компанія визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, що оцінюється 

згідно до розділу Первісне визнання фінансового активу, для дебіторської заборгованості за орендою, за 

договірним активом щодо зменшення корисності. 

 

Компанія оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що 

дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за 

таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 

 

Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з 

моменту первісного визнання, то, Компанія  оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у 

розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам. 

 

Компанія визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення корисності), що є необхідною 

для коригування резерву під збитки станом на звітну дату, до суми, яка має бути визнана згідно з МСФО (IFRS) 

9, як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або збитку. 

 

Станом на звітну дату Компанія визнає як резерв під збитки за придбаними або створеними кредитно-

знеціненими фінансовими активами лише кумулятивні зміни в розмірі очікуваних кредитних збитків за весь 

строк дії фінансового активу з моменту первісного визнання. 

 

Мета моделі очікуваних кредитних збитків - надати користувачам фінансової звітності відповідну інформацію 

про розміри, терміни і невизначеності майбутніх грошових потоків, що звітує компанії. 

 

Модель очікуваних кредитних збитків застосовується до наступних інструментів: 

o боргових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю; 

o боргових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід; 

o дебіторської заборгованості по оренді; 

o контрактних активів, що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з 

клієнтами" і зобов'язаннями з надання позики; 

o договорами фінансової гарантії, які не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

 

При застосуванні єдиної моделі очікуваних кредитних збитків компанія використовує  загальний підхід, який 

буде застосовуватися до більшості кредитів і боргових цінних паперів. 

 

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

значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Компанія замість зміни суми 

очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) 



протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Компанія порівнює 

ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з 

ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при 

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

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

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

значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має 

низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

Для того, щоб з'ясувати, чи є кредитний ризик за фінансовим інструментом низьким, Компанія використовує 

свої внутрішні рейтинги кредитного ризику або інші методики, що відповідають визнаному визначенню 

низького кредитного ризику та враховують ризики й види фінансових інструментів, що оцінюються. Зовнішній 

рейтинг "інвестиційного класу" є прикладом фінансового інструмента, який може вважатись таким, що має 

низький кредитний ризик. Проте наявність у фінансових інструментів зовнішнього рейтингу не є обов'язковою 

для визнання їх інструментами з низьким кредитним ризиком. Вони, однак, мають розглядатись як такі, що 

мають низький кредитний ризик із точки учасника ринку, з урахуванням усіх умов і положень фінансового 

інструмента. 

За можливості одержання обґрунтовано необхідної та підтверджуваної прогнозної інформації без надмірних 

витрат або зусиль суб'єкт господарювання не спирається лише на інформацію про прострочення при визначенні 

того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту первісного визнання. Водночас, якщо 

інформацію, що має більш прогнозний характер, ніж інформація про прострочення (чи то на індивідуальній, чи 

то на груповій основі), неможливо одержати без надмірних витрат або зусиль, то Компанія може 

використовувати інформацію про прострочення для з'ясування того, чи з моменту первісного визнання 

відбулося значне зростання кредитного ризику. Незважаючи на спосіб, яким Компанія оцінює значне зростання 

кредитного ризику, у разі прострочення договірних платежів більш ніж на 30 днів приймається спростовне 

припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим активом зазнав значного зростання з моменту 

первісного визнання. Компанія може спростувати це припущення, якщо вона має розумно необхідну та 

підтверджувану інформацію, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль, котра показує, що 

кредитний ризик із моменту первісного визнання не зазнав значного зростання навіть попри те, що договірні 

платежі прострочено більш ніж на 30 днів. Якщо Компанія з'ясує, що кредитний ризик значно зріс до того, як 

договірні платежі було прострочено більш ніж на 30 днів, то спростовне припущення не застосовується. 

 

Підприємство повинно припинити визнання фінансового активу тільки тоді, коли: 

1) закінчується термін дії договірних прав на потоки грошових коштів від цього фінансового активу, або 

2) воно передає фінансовий актив. 

 

Підприємство виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) зі звіту про фінансовий 

стан тільки тоді, коли воно погашено, тобто коли вказане в договорі зобов'язання виконано, або анульовано, або 

термін його дії закінчився. 

 

Розкритття показників фінансової звітності:  

 

1. Дохід від реалізації  2018 2017 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 77383 132514 

Премії підписані, валова сума 106412 146796 

Премії, передані в перестрахування 35533 60125 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума -7210 -62452 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій -706 -16609 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 9832 4264 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 77752 70496 

Валовий прибуток (збиток) -10201 57754 

 

Страхові платежі за  2018 рік склали 106412,2 тис. грн., у тому числі: 

 

По добровільному страхуванню страхові платежі склали 64239,7 тис. грн., у тому числі: 

 

- страхування від нещасних випадків -  20,5 тис. грн. 

- страхування залізничного транспорту - 16863,2 тис. грн. 

- страхування наземного транспорту( крім залізничного) - 1336,5 тис. грн. 

- страхування вантажів та багажу ( вантажобагажу) -  5,4 тис. грн. 

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 1563,4 тис.грн. 

- страхування майна (кім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту) -41326,7 тис. грн. 

- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - 1,4 тис. грн. 



- страхування відповідальності перед третіми особами - 47,2 тис. грн. 

- страхування кредитів - 0,1 тис. грн. 

- страхування фінансових ризиків - 1657,8 тис. грн. 

- страхування медичних витрат - 1417,5 тис. грн. 

 

По обов'язковому страхуванню страхові платежі склали  42172,5 тис. грн., у тому числі: 

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті - 180,0 тис. грн. 

- особисте страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних дружин - 1317,3 тис грн. 

- страхування цивільної відповідальності  суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 

пожежами та аваріями на об'єктах з підвищеної небезпеки - 12,8 тис. грн. 

- страхування відповідальності перевезення НЕБВ - 4,5 тис. грн. 

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними 

договорами) - 415,3 тис. грн. 

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора  ядерної установки за шкоду, яка може бути 

заподіяна внаслідок ядерного інциденту - 40004,1 тис. грн. 

- обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому 

законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, 

зберігання чи використання цієї зброї - 21,9 тис. грн. 

- страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса - 216,6 тис.грн. 

2. Дохід від зміни інших страхових резервів 2018 2017 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів        118918 56380 

Всього                                                                               118918 56380 

 

3. Адміністративні витрати 2018 2017 

Адміністративні витрати                    5076 4472 

Всього                                                    5076 4472 

 

Витрати на збут 2018 2017 

Витрати на збут 0 0 

Всього                   0 0 

 

4. Інші доходи, інші витрати 2018 2017 

Інші доходи                               6254 234439 

Всього інших доходів                6254 234439 

Інші витрати                                6283 235428 

Всього інших витрат                  6283 235428 

 

5. Інші фінансові доходи, фінансові витрати 2018 2017 

Інші фінансові доходи                                      1507 1036 

Всього інших фінансових доходів                      1507 1036 

Фінансові витрати                                                        0    0 

Всього фінансових витрат                                        0    0 

 

Інші операційні доходи, інші операційні витрати 2018 2017 

Інші операційні доходи                                 1115 1236 

Всього інших операційних доходів                  1115 1236 

Інші операційні витрати                                 103590 96029 

Всього інших операційних витрат                  103590 96029 

 

Доходи від участі в капіталі, витрати від участі в капіталі 2018 2017 

Доходи від участі в капіталі                                                    0 0 

Всього доходів від участі в капіталі                                    0 0 

Витрати від участі в капіталі                                                    0 0 

Всього витрат від участі в капіталі                     0 0 

 

6. Податок на прибуток 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 

 

Найменування показника                  2018 2017 

1Поточний податок на прибуток 2476 4154 

Відстрочені податкові активи: 0 0 

на початок звітного року  

на кінець звітного року                 0 0 



Відстрочені податкові зобов'язання: 0 0 

на початок звітного року   

на кінець звітного року                  0 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 2476 4154 

у тому числі: 2476 4154 

поточний податок на прибуток   

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 0 0 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 0 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 2476 4154 

у тому числі: 2476 4154 

поточний податок на прибуток   

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 0 0 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 0 0 

  

7. Нематеріальні активи 

За історичною вартістю нематеріальні активи Всього 

нематеріальні активи 

Справедлива вартість на 01.01.2018                402 402 

Надходження                                                  0 0 

Переміщення з незавершеного будівництва 0 0 

Вибуття                                                                 0 0 

31 грудня 2018 року                               402 402 

Накопичена амортизація   

01 січня 2018 року                                   24 24 

Нарахування за рік                                  0 0 

31 грудня 2018 року                                 24 24 

Чиста балансова вартість   

31 грудня 2018 року                                 378 378 

 

8. Основні засоби  

За історичною вартістю Будівлі Машини та обладнання Транспорт Меблі та приладдя Інші основні 

засобиВсього 

31 грудня 2017 року 0 615 911 374 143 2043 

Надходження 0 12 0 0 0 12 

 Дооцінка              0 0 0 0 0 0 

Вибуття 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни(переведення до інвестиційної нерухомості)  

                                0 0 0 0 0 0 

31 грудня 2018 року 0 627 911 374 143 2055 

Накопичена амортизація 

31 грудня 2017 року 0 599 850 374 143 1966 

Нарахування за рік 0 14 61 0 0 75 

Вибуття 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 0 0 0 0 0 0 

31 грудня 2018 року 0 613 911 374 143 2041 

Чиста балансова вартість 

31 грудня 2018 року 0 14 0 0 0 14 

 Станом на 31 грудня 2018 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби складають 

2041 тис.грн. 

9. Інвестиційна нерухомість           2018 2017 

На початок періоду                          45363 45363 

Переміщення з основних засобів                0 0 

Зміна справедливої вартості (до оцінка)          15467 0 

На кінець періоду                                             60830 45363 

           До чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включені доходи від оренди за 2018 

рік у сумі 862,1 тис.грн. Операційні  витрати від інвестиційної нерухомості, яка принесла доходи від оренди 

склали у 2018 р. (54,4 тис. грн. - податок на землю; податок на нерухоме майно - 19,1 тис. грн., 671,0 тис.грн. 

амортизація будинків).  

10. Інвестиції, доступні для продажу 2018 2017 

  

                                                              377163 390396 

Всього                                                              377163 390396 

 



11. Інвестиції до погашення 

Станом на 31.12.2018р. в балансі Компанії інвестиції до погашення відсутні. 

 

12. Довгострокова дебіторська заборгованість 2018 2017 

Довгострокова дебіторська заборгованість                  0 0 

Всього довгострокова дебіторська заборгованість 0 0 

 

13. Запаси 2018 2017 

Сировина та матеріали (за історичною собівартістю) 10 8 

Всього запаси 10 8 

 

14. Дебіторська заборгованість                   2018 2017 

Дебіторська заборгованість за страхові послуги 25427 33700 

За виданими авансами                                                       0 0 

Розрахунки з бюджетом                                                        1 1 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів       66 145 

Інша дебіторська заборгованість                                       45 777 

 

 Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення.  

У бухгалтерському обліку обліковується прострочена інша дебіторська заборгованость,  проте вона не 

знецінена. На вказану іншу прострочену дебіторську заборгованість нараховано резерв сумнівних боргів, а 

саме: 

  

Станом на 31.12.2018р. сформований резерв очікуваних кредитних збитків в розмірі 3778,2 тис. грн по 

наступним контрагентам: 

 

АКБ "Форум" м.Рівне - 3450,0 тис. грн. 

КБ "Експобанк" - 108,2 тис. грн. 

ПФ АКБ "Форум" - 218,6 тис. грн. 

Фінанси та Кредит - 0,6 тис.грн. 

КБ "Хрещатик" Подільська філія - 0,8 тис.грн. 

Ця сума резерву зменшила в балансовій частини іншу дебіторську заборгованість .Резерв складається із сум 

неповернутих депозитних вкладів та неповернутих грошових коштів на поточних рахунках. 

 

15. Грошові кошти                  2018 2017 

Каса та рахунки  в банках, грн.. 77052 55372 

Каса та рахунки в банках, валюта  0 0 

Банківські депозити, грн. 53018 56613 

Всього грошові кошти 130070 111985 

 

Станом на 31 грудня 2018 банківські депозити включали нараховані проценти.  

16. Статутний капітал 

Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2018р. визначений у сумі 92 000 000,0 грн. 

(дев'яносто два мільйони гривень 00 коп.). 

 

Статутний капітал поділений на 46 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. кожна. 

 

17. Капітал у дооцінках 

 

Станом на 31.12.2018р. розмір капіталу у дооцінках становить 11706,0 тис.грн., що є величиною дооцінки 

відповідно до "Звіту про оцінку майна" від 30.06.2018р. за 7 об'єктами нерухомості, що є власністю ПрАТ "СК 

"КАШТАН" за мінусом суми нарахованої амортизації за цими об'єктами. 

 

18. Довгострокові зобов'язання та забезпечення 2018 2017 

Страхові резерви, в тому рахунку   

- резерв збитків або резерв належних виплат 28282 43715 

- резерв незароблених премій                  25394 32604 

- інші страхові резерви                                  61519 56289 

Частка пере страховиків в страхових резервах, в тому рахунку   

- резервах незароблених премій                  4766 5472 

- інших страхових резервах                                     0 0 

Всього забезпечення                               110429 127136 

 



В зв'язку з тим, що ПрАТ "СК "Каштан" складає фінансову звітність за 2018 рік  за міжнародними стандартами, 

тому виникають розбіжності у відображені в фінансовій звітності та звітності страховика формувань резервів 

коливань збитковості та резервів катастроф з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну 

шкоду, які є обов`язковими для відображення згідно Закону України "Про страхування", але відповідно до норм 

МСФЗ не є статтею фінансової звітності, як інші резерви за міжнародними стандартами. 

Якщо згідно із законодавством України страховик зобов'язаний створити резерви катастроф з обов'язкового 

страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та резерви коливання збитковості, він розраховує суми 

цих резервів відповідно до вимог чинного законодавства та відповідних нормативних актів, і відображає їх у 

складі інших резервів у капіталі як розподіл нерозподіленого прибутку, а не як витрати у звіті про сукупні 

доходи . Будь-яке використання цих резервів показується як переведення з категорії інших резервів у капіталі 

до категорії нерозподіленого прибутку.  

 

19.Поточні зобов'язання та забезпечення                           2018 2017 

Короткострокові кредити банків                                               0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги            28 49 

За розрахунками з бюджетом, у т.ч.                                                40 588 

З податку на прибуток                                                                40 583 

Заробітна плата та соціальні внески                                                 0 29 

За отриманими авансами                                                                141 5518 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 48524 18578 

Поточні забов`язання (забезпечення виплат персоналу)                   149 112 

Інші поточні зобов'язання                                                                  1594 8796 

Всього кредиторська заборгованість                                            50476 33670 

 

20. Розкриття інформації про пов'язанні сторони  

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами відносяться: 

"підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або ж 

перебувають під спільним контролем разом з Підприємством;  

"асоційовані компанії ; 

"спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником; 

"члени провідного управлінського персоналу Підприємства; 

"близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 

"компанії, що контролюють Підприємства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 

голосів у Підприємстві;  

"програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Підприємства, або будь-якого іншого суб'єкта 

господарювання, який є зв'язаною стороною Підприємства. 

 Операцій з пов'язаними особами протягом 2018 року проводилися. 

 

21.Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

 Основні фінансові інструменти підприємства включають поточну кредиторську заборгованість,  

банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною ціллю даних фінансових інструментів є  

залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також  Товариство має інші фінансові інструменти, 

таки як поточна дебіторська заборгованість, грошові кошті та короткострокові депозити. 

 Основні ризики включають ризик кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. 

 Політика управління ризиками включає наступне: 

 Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними  сторонами. 

Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередній оплати. Дебіторська заборгованість підлягає 

постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими фінансовими інструментами, які 

включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов'язаний  

з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик  дорівнює балансовій вартості інструменту. 

 Ризик ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної 

ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими 

фінансовими активами,  а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.   

 Управління капіталом. 

 Відносно управління капіталом основною метою Підприємства є забезпечення нормального рівня 

достатності капіталу. Підприємство здійснює контроль за капіталом за допомогою коефіцієнта фінансового 

важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості. 

Політика Товариства передбачає підтримання коефіцієнта на рівні 15 -25 %.  

22. Події після Балансу 

За період з 31 грудня 2018р.  по 28 лютого 2019р. не відбувалися  події, які б суттєво вплинули на показники 

фінансової звітності.  

 

Голова Правління                                                          Захарків Р.М. 



 

Головний бухгалтер                                                       Золотько Л.Л.  
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