Титульний аркуш
29.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/29
(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).
Генеральний директор
(посада)

Рижова Тетяна Сергiївна
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "IНГО Життя"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35333145
4. Місцезнаходження: 01054, Шевченкiвский р-н, м. Київ, Бульварно-Кудрявська,33
5. Міжміський код, телефон та факс: 044490-27-44, 044 490-27-48
6. Адреса електронної пошти: office@ingo.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 наглядової ради емітента від 29.04.2021, 03
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://ingo.ua/pro-kompaniyu/ingoukrajina-zhittya

29.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
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
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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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
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "IНГО Життя"
2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "СК "IНГО"
3. Дата проведення державної реєстрації
16.08.2007
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
21000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.11 - страхування життя
65.20 - перестрахування
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ ОТП Банк, МФО 300528
2) IBAN
UA15300528000000265010000020
3) поточний рахунок
UA15300528000000265010000020
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ ОТП Банк, МФО 300528
5) IBAN
UA323005280000026504001316257
6) поточний рахунок
UA323005280000026504001316257

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не має.
Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувалося
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента

Штатних працiвникiв - 8 осiб. осiб, що виконуть дiї згiдно умов цивiльно-правових угод - 3 осiб.
Працiвники, що працюють на умовах неповного робочого часу, фонду оплати працi - вiдстунi.
Змiна розмiру фонду оплати працi вiдносно попереднього року - не змiнювалася
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
Українська федерацiя убезпечння. м. Київ, вулиця П.Нiщинського, 6. Обєднання страхових
компанiй, для захисту свої прав та законних iнтересiв, а також колективного представлення у
вiдносинах з державними органами управлiння, в тому числi Нацкомфiнпослуг та Наiонального
банку України.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльна дiяльнiсть Товариством з iншими пiдприєствами не проводилась
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2020 року пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду
не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть складена згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi України.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Вибуття запасiв вiдображається за методом
ФИФО. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалась.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основним видом послуг, що надаються Товариством впродовж звiтного перiоду є : страхування
життя, перестрахування. Iнформацiя щодо впровадження нових технологiй, нових товарiв,
постачальникiв за видами сировини i матерiалiв, у зв'язку iз специфiкою дiяльностi Товариства,
вiдсутня. Основним приорiтетним напрямком страхової дiяльностi Товариства в 2020 р. було
розширення перелiку страхувальникiв щодо добровiльного страхування життя. Протягом 2020

року у Товариства своєчасно здiйснювало розрахунки зi страхувальниками. Порядок формування
страхових резервiв та частки перестраховикiв у страхових резервах планується згiдно Закону
України "Про страхування", враховуючи частки надходжень сум страхових платежiв та сум
часток страхових платежiв , що сплачуються перестраховикам.
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
Значних iнвестицiй або придбання активiв впродовж останнiх 5 рокiв не вiдбувалось. Також не
плануються значнi iнвестицiї та придбання активiв, пов'язаних з господарською дiяльнiстю у
зв'язку iз специфiкою дiяльностi Товариства, в зв'язку з чим iнформацiя про суттевi умови
придбання або iнвестицiї, вартiсть i спосiб фiнансування не розкривається.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Вiдповiднi правочини не здiйснювалися
Плани щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв,
характер
та причини таких планiв, спосiб видаткiв, опис методу фiнансування, очiкуване зростання
потужностей, виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання,значнi правочини
емiтента щодо основних засобiв, екологiчнi питання в зв'язку зi специфiкою дiяльностi
Товариства, вiдсутнi.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
не було
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства вiдсутня у зв'язку зi специфiкою дiяльностi
Товариства. З оглядом на це iнформацiя щодо достатностi робочого капiталу для поточних потреб,
можливi шляхи покращення лiквiдностi не надається.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вiдповiдна вартiсть не визначається, оскiльки дохiд вiд страхової дiяльнiостi залежить вiд
факторiв настання або вiдсутностi страхових випадкiв, а також вiдповiдно проведених страхових
виплат (вiдшкодувань)
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)
Товариство надає страховi послуги фiзичним та юридичним особам, а також здiйснює
розмiщення страхових резервiв. Прогнознi показники забезпечують фiнансову дiяльнiсть
Товариства. Розширення виробництва, реконструкцiя та iншi iстотнi фактори, що можуть
вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, з урахуванням специфiки дiяльностi Товариства,
вiдсутнi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень не проводить. Емiтент не планує дослiдження та розробки з оглядо на специфiку
дiяльностi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi Емiтента, вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Наглядова рада

Генеральний
директор

Структура

Персональний склад

Iдентифiкацiя Акцiонерiв здiйснюється
на пiдставi виписки з рахунку в цiнних
паперах складеного депозитарною
установою або реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв складеного
професiйним учасником депозитарної
системи України вiдповiдно до вимог
законодавства про депозитарну систему
України.

Вiдповiдно до данних реєстру
акцiонерiв складений на дату щодо
участi у Загальних зборах акцiонерiв

Вiдповiдно до вимог Закону Україна
"Про акцiонернi товариства" та iнших
нормативно-правових актiв у емiтента
створено та функцiонує орган
управлiння - Наглядова рада.
Компетенцiя визначена Статутом та
вiдповiдним Положеннями, якi
розробленi вiдповiдно до вимог
Статуту та Закону України "Про
акцiонернi товариства".

Голова Наглядової ради - Гордiєнко
Iгор Миколайович.
Голова Наглядової ради непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Частка в Статутному
капiталi складає - 0,000476%

Вiдповiдно до вимог Закону Україна
"Про акцiонернi товариства" та iнших

Члени Наглядової ради є громадяни
України - Шевченко Вiктор
Вастильович, Мацак Олександр
Миколайович
Члени Наглядової ради непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Частка в Статутному
капiталi емiтента вiдсутня.
Генеральний директор - Рижова Тетяна
Сергiївна. Акцiями Товариства не

Ревiзiйна комiсiя

нормативно-правових актiв у емiтента
створено та функцiонує одноособовий
орган управлiння - Генеральний
директор.
Компетенцiя визначена Статутом та
вiдповiдним Положенням, що
розроблено вiдповiдно до вимог
Статуту та Закону України "Про
акцiонернi товариства".
Вiдповiдно до вимог Закону Україна
"Про акцiонернi товариства" та iнших
нормативно-правових актiв у емiтента
створено та функцiонує орган
управлiння - Ревiзiйна комiсiя.
Компетенцiя визначена Статутом та
вiдповiдними Положеннями, якi
розробленi вiдповiдно до вимог
Статуту та Закону України "Про
акцiонернi товариства".

володiє, непогашеної судимостi за
кориснi злочини не має.
Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося.

Голова Ревiзiйної комiсiї - Колiсецька
Людмила Олександрiвна.
Голова Ревiзiйної комiсiї непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Частка в Статутному
капiталi складає - 0,005238%.
Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7

Генеральний директор

Рижова Тетяна Сергiївна

1951

вища

10

-, -, -

1

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
26.04.2018, 3
роки

Опис:
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття
персональних данних Товариством не отримано.
Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Генерального директора Товариства.
зокрема: 1) дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, в тому числi представляти
його iнтереси на територiї України i за її межами; 2) вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 3) органiзацiя та забезпечення виконання
рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 4) приймати рiшення про укладання угод чи кiлькох
пов'язаних угод, пов'язаних iз страхуванням, спiвстрахуванням та перестрахуванням, якщо iнше
не передбачено Статутом; 5) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох
взаємопов'язаних правочинiв щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження
Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по
таким правочинам не перевищує суму еквiвалентну 100 000 (сто тисяч) євро в гривневому
еквiвалентi по курсу Нацiонального Банку України на дату здiйснення правочину (за
виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням, спiльнiм страхуванням та
перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом або законодавством України. 6)
затвердження штатного розкладу Товариства; 7) пiдготовка проектiв положень про структурнi
пiдроздiли Товариства; 8) призначення представникiв, затвердження кандидатур для
представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство; 9)
затвердження загальних умов трудових договорiв iз працiвниками Товариства; 10) розгляд i
затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства,
встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат до
посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв; 11) розгляд питань,
що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство, включаючи звiти
керiвникiв про їх дiяльнiсть; 12) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства. 13)
вчинення правочинiв вiд iменi Товариства та iншi юридичнi дiї, забезпечення виконання
прийнятих Товариством зобов'язань без доручення; 14) вiдкриття рахункiв в банкiвських
установах; 15) розпоряджатися коштами i майном Товариства; 16) видавати накази,

розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 17)
видання довiреностей (доручень) особам для виконання дiй вiд iменi Товариства; 18)
органiзовувати бухгалтерський облiк i звiтнiсть у Товариствi вiдповiдно до вимог законодавства
України; 19) приймати i звiльняти працiвникiв, застосовувати до працiвникiв засоби заохочення i
стягнення, органiзовувати пiдвищення їх квалiфiкацiї; 20) забезпечувати схороннiсть майна
Товариства; 21) вирiшувати питання вiдрядження працiвникiв Товариства; 22) здiйснює
органiзацiйнi заходи щодо вiдкриття Загальних зборiв; 23) здiйснює органiзацiйнi заходи щодо
обрання Секретаря Загальних зборiв. 24) виконувати iншi дiї, необхiднi для забезпечення
дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiдповiдно до Статуту Товариства i законодавства
України вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради.
Акцiями Товариства не володiє.
Голова Наглядової ради

2

Гордiєнко Iгор Миколайович

1960

вища

14

Опис:
Згода на розкриття персональних даних не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Обов'язки Члена Наглядової ради: 1) особисто брати участь у чергових та
позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової
ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради.
Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз
зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за
подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати
рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися
встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо
укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених
Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних
правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй
Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi
можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати
незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня
повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; 9)своєчасно
надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства. Володiє акцiями емiтента в розмiрi 0,000476% статутного капiталу.
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25.04.2019, 3
роки

Головний бухгалтер
3

4

5

Рулiкiвська Наталiя Iванiвна

1976

вища

14

-, -, -

18.08.2007,
безстроково

Опис:
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану посаду
судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не отримано.
Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та посадовою iнструкцiєю.
Акцiями Товариства не володiє.
Мацак Олександр
25.04.2019, 3
Член Наглядової ради
1954
вища
6
-, -, Миколайович
роки
Опис:
Посадова особа не має непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Обов'язки Члена Наглядової ради: 1) особисто брати участь у чергових та
позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової
ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради.
Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз
зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за
подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати
рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися
встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо
укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених
Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних
правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй
Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi
можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати
незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня
повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; 9)своєчасно
надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства
Шевченко Вiктор
25.04.2019, 3
Член Наглядової ради
1964
вища
6
-, -, Васильович
роки
Опис:
Посадова особа не має непогашеної судимостi. За корисливi та посадовi злочини. Обов'язки Члена Наглядової ради: 1) особисто брати участь у

чергових та
позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової
ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради.
Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання Наглядової ради. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та засiданнях Наглядової ради iз
зазначенням причини вiдсутностi; 2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за
подiбних обставин; 3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 4) виконувати
рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства; 5) дотримуватися
встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо
укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; 6) дотримуватися встановлених
Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання значних
правочинiв; 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй
Члена наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) утримуватися вiд дiй, якi
можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати
незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня
повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; 9)своєчасно
надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства.

6

Голова Ревiзiйної
Колiсецька Людмила
1963
вища
14
комiсiї
Олександрiвна
Опис:
Посадова особа не має непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв особа займала посаду Голови
Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь в Загальних зборах
акцiонерiв, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi в Загальних зборах, перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї з визначенням причин
вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правив, пов'язаних з режимом
обiгу, безпеки та збереження конфiденцiйної iнформацiї. Не розголошувати конфiденцiйну i iншу
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам,
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її в своїх iнтересах або на
користь третiх осiб; 3) повiдомити не пiзнiше 1 (одного) календарного дня у письмовiй формi
Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду i Правлiння Товариства про втрату статусу представника
акцiонера Товариства; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi,

-, -, -

26.04.2018, 3
роки

Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан
Товариства. Володiє акцiями емiтента в розмiрi 0,005238% статутного капiталу.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний директор
Голова Наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Рижова Тетяна Сергiївна
Гордiєнко Iгор Миколайович
Колiсецька Людмила Олександрiвна
Шевченко Вiктор Васильович
Мацак Олександр Миколайович
Рулiкiвська Наталiя Iванiвна

Кількість
акцій
(шт.)
3
0
1
11
0
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
0,000476
0,005238
0
0
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
1
11
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
АТ "СК "IНГО"

16285602

Місцезнаходження

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

01054, м. Київ, БульварноКудрявська, 33

99,994

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Колiсецька Людмила Олександрiвна
Гордiєнко Iгор Миколайович

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0,00523
0,00047
99,9997
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство входить до групи найбiльших страхових органiзацiй України за обсягом премiй з
добровiльного страхування життя, величиною власних активiв та сумами виплат страхових
вiдшкодувань. Має лiцензiю на добровiльне страхування життя з 2007 року, надає страховi
послуги корпоративним та роздрiбним клiєнтам, що працюють у всiх регiонах України.
У 2020 роцi Товариству вдалося пiдтримати супровiд бiзнесу на високому рiвнi в умовах жорсткої
цiнової конкуренцiї. Впродовж 2021 року з метою збереження та пiдвищення рiвня довiри до
страхування Товариство має забезпечити нарощення прибутковостi на намiченому рiвнi i
посилення фiнансової стiйкостi.
Прiоритетним завданням Товариства на 2021 рiк є - надання клiєнтам зручних сервiсiв,
забезпечення бiльш доступного
та пiдвищеного
рiвня комунiкацiї, розвиток цифрових
технологiй та застосування передових аналiтик.
Вiрогiднi виклики та перспективи :
ў
в областi законодавства:
здiйснено перехiд функцiй регулятора до Нацiонального банку, що призведе до
посилення контролю за додержанням законодавства;
продовження медичної реформи;
невизначеннiсть реформи пенсiйного страхування;
посилення контролю за фiнансовими операцiями (фiнансовий монiторинг);
змiни в страховому законодавствi в частинi вимог до платоспроможностi компанiї;
ў
в областi економiки:
поступове вiдновлення кредитування;
залежнiсть економiчного росту вiд свiтових цiн на сировину.
ў
ринок та Конкуренти:
посилення цiнової конкуренцiї;

2. Інформація про розвиток емітента
У 2021 роцi Товариство планує подальшу дiяльнiсть в наступному напрямку:
Пiдготовка для розвитку накопичувальних видiв страхування
операцiйна ефективнiсть - зниження аквiзацiйних витрат, унiфiкацiя бiзнес-процесiв;
iнновацiйне середовище - прискорення процесiв, технологiй, виводу нових продуктiв на
ринок, взаємодiя з платiжними агрегатами;
При цьому, прiоритетними напрямками дiяльностi Товариства залишається супровiд договорiв
корпоративного страхування життя на високому рiвнi.
Основнi задачi в добровiльному страхуваннi життя:
пiдвищення операцiйної ефективностi завдяки зниженню операцiйних витрат, оптимiзацiї
бiзнес-процесiв, розвитку цифрових каналiв взаємодiї з партнерами.
створення iнновацiйного середовища - розвиток iнновацiйних технологiй, створення нових
продуктiв, використання web-технологiй при взаємодiї з клiєнтами.
Незважаючи на певнi ринковi виклики, Компанiя в своєму розвитку слiдує затвердженiй
стратегiї.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Вiдповiдно до норм страхового законодавства, фiнансова установа має працювати в суворо
регуляторному середовищi, створеному регулятором. Тому, протягом 2020 року Товариством
не вчинялося правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв,
зобов`язань, фiнансового стану i доходiв/витрат.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Полiтика Товариства з управлiння ризиками побудована у вiдповiдностi Директиви ЕС Solvency
II, базується на дiючих в Українi стандартах МСФО в галузi страхування. Основою полiтики є:
iдентифiкацiя, вiдстеження, вивчення, застереження, запобiгання швидкiй нейтралiзацiї впливу та
наслiдкiв (рiзноманiтними методами та iнструментами) виникнення ризикiв. Особливу увагу
Полiтика управлiння ризикiв придiляє можливим ознакам виникнення фiнансових ризикiв
(ринковий ризик, ризик лiквiдностi, кредитний ризик) та має на метi звести їх та їх наслiдки для
результатiв роботи Товариства до мiнiмуму.
Згiдно Наказу №54 вiд 17.11.2017 року затверджено вiдповiдального за оцiнку ризикiв.
Система управлiння ризиками включає в себе наступнi процедури:
"
iдентифiкацiя ризику;
"
облiк i оцiнка ризикiв;
"
монiторинг ризику;
"
управлiння ризиками та монiторинг реалiзацiї заходiв iз управлiння ризиками;
"
звiтування, iнформацiя та комунiкацiя;
"
навчання спiвробiтникiв в рамках впровадження системи управлiння ризиками.
У АТ "СК "IНГО ЖИТТЯ" застосовуються чотири способи управлiння ризиками з метою
нiвелювання їх впливу на дiяльнiсть Товариства:
ў
зниження та контроль ризику - здiйснення дiй щодо зниження ймовiрностi або впливу
ризику;
ў
передача ризику - передача потенцiйних збиткiв, пов'язаних з ризиком, третiй сторонi, що
володiє можливiстю контролювати даний ризик. Прикладами таких дiй може служити передача
ризику в перестрахування;

ў
прийняття ризику - не проводиться нiяких додаткових дiй щодо зниження ризику,
здiйснюється монiторинг його значимостi;
ў
прийняття ризику можливо тiльки в тому випадку, якщо вiн не перевищує визначений у
Товариства ризик-апетит;
ў
прийняття ризику, що перевищує ризик-апетит Товариства, можливо тiльки за рiшенням
Генерального директора;
ў
уникнення ризику - повне припинення дiяльностi, що призводить до ризику.
Станом на 31.12.2020 року всi ризики мають вплив на дiяльнiсть Товариства, але їх рiвень
впливу контролюється ним.
Товариством контролюється наступнi класи ризикiв, якi здатнi впливати на дiяльнiсть:
Андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування:
o
Ризик збiльшення рiвня смертностi - ризик, викликаний коливанням показникiв
смертностi, у разi, якщо зростання показникiв смертностi призводить до зростання вартостi
зобов'язань Товариства;
o
Ризик збiльшення тривалостi життя - ризик, викликаний коливанням показникiв
смертностi, у разi, якщо спадання показникiв смертностi призводить до зростання вартостi
зобов'язань Товариства;
o
Ризик непрацездатностi та шкоди здоров'ю - ризик, викликаний коливанням показникiв
тимчасової втрати працездатностi, встановлення iнвалiдностi або отримання травматичних
ушкоджень та/або функцiональних розладiв здоров'я;
o
Ризик збiльшення витрат на ведення справи - ризик, викликаний зростанням видаткiв,
пов'язаних з обслуговуванням договорiв страхування та перестрахування;
o
Ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй
та оцiнок їх наслiдкiв;
o
Ризик розiрвання договорiв - ризик, викликаний коливаннями спiввiдношення кiлькостi
достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених договорiв.
Ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює
Товариство, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни
в ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань Страховика;
o
Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
o
Ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання вартостi позикових коштiв;
o
Валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання курсiв обмiну валют;
o
Ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до
коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з
тим самим (або близьким) термiном до погашення;
o
Майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть;
o
Ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю
портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв
на стан активiв.
o
Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика,
боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком;
o
Ризик невиконання своїх зобов'язань Страхувальником/Перестрахувальником - ризик
невиконання Страхувальника/Перестрахувальника взятих на себе будь-яких договiрних
зобов'язань перед Товариством;
o
Ризик невиконання
своїх зобов'язань Перестраховиком - ризик невиконання
Перестраховиком взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Товариством;

o
Ризик невиконання своїх зобов'язань iнших договiрних сторiн - ризик невиконання
iнших договiрних сторiн взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Товариством.
Операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння,
процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi
технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;
o
Ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Товариства, що виникає через помилки та
несанкцiонованi дiї персоналу;
o
Iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає в результатi
недолiкiв надiйностi технологiй;
o
Органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв;
o
Ризик фiзичних втручання - ризик пошкодження матерiальних активiв у результатi
стихiйних лих, пожеж, крадiжки, тероризму та iншого.
Правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв.
Ризики учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховикаучасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи,
до складу якої входить страховик.
Ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення
зобов'язань точно на момент настання строку погашення.
Репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру ринка до
якостi послуг Товариства.
На кожну звiтну дату Вiдповiдальний за оцiнку ризикiв перевiряє платоспроможнiсть Товариства,
враховуючи додатковий капiтал, необхiдний для покриття ризикiв, наступним чином: фактичний
запас платоспроможностi згiдно ст. 30 Закон України "Про Страхування" повинен перевищувати
нормативний запас платоспроможностi згiдно статтi 30 Закон України "Про Страхування" +
додатковий капiтал, необхiдний для покриття ризикiв, розрахований згiдно з "Методикою
системи управлiння ризиками" Страховика.
Станом на 31.12.2020 року всi ризики, що контролюється Страховиком, не потребують мiнiмiзацiї
та/або пом'якшення їх наслiдкiв.
Станом на 31.12.2020 року фактичний запас платоспроможностi складає 49 595,0 тис. грн. та
перевищує нормативний запас платоспроможностi та додатковий капiтал, необхiдний для
покриття ризикiв на 48 664,0 тис. грн.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Станом на 31.12.2020 року всi ризики мають вплив на дiяльнiсть Товариства, але їх рiвень
впливу контролюється ним.
Зважена Полiтика Товариства щодо управлiння портфелями ризикiв дає можливiсть
уникати суттєвого впливу цiнового ризику, кредитного ризику, ризику лiквiдностi.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Протоколом вiд 20.12.2012 року засiдання Наглядової ради ПрАТ "АСК "IНГО Україна Життя"
затверджено "Положення про принципи корпоративного управлiння Приватного акцiонерного
товариства "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна ЖИТТЯ" (далi - Положення).
Вiдхилень щодо дотримання Положення протягом 2020 року не встановлено. У 2020 роцi було
внесено змiни до Кодексу у звязку iз внеснням змiн до назви Товариства - АТ "СК "IНГО ЖИТТЯ"

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

19.03.2020
100
У 2020 роцi Товариство скликало та провело черговi (рiчнi) Загальнi збори
акцiонерiв 19 березня 2020 року (протокол №25)
Затверджено наступний порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання складу Лiчильної комiсiї. Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово господарськiй дiяльностi за 2019 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк.
6. Затвердження бухгалтерського балансу i рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.
7. Про розподiл прибутку/збиткiв Товариства за результатами роботи в 2019 роцi.
8. Затвердження рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися протягом 2020 року вiдносно страхування,
перестрахування з граничною вартiстю послуг, якi є його предметом, що
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi за 2019 рiк.
9. Внесення змiн до повного та скороченого найменування Товариства та
затвердження нового повного i скороченого найменування Товариства.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту
Товариства.
11. Внесення змiн до "Положення про Наглядову раду Товариства" та затвердження
нової редакцiї "Положення про Наглядову раду Товариства".
12. Внесення змiн до "Положення про Генерального директора Товариства" та
затвердження нової редакцiї "Положення про Генерального директора
Товариства".
13. Внесення змiн до "Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства" та
затвердження нової редакцiї "Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства".
14. Внесення змiн до "Принципiв корпоративного управлiння Товариства" та
затвердження нової редакцiї "Принципiв корпоративного управлiння Товариства".
Кворум Загальних зборiв склав 100%. Загальнi збори вiдбулися та були проведенi

належним чином
та вiдповiдно до законодаства України. Рiшення прийнятi по всiм питанням
порядку денного бiльшiстю голосiв.
позачергові
X
31.07.2020
0,0054
В 2020 роцi Товариство скликало позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 31.07.2020
року (протокол №26)
Затверджено наступний порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання складу Лiчильної комiсiї. Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Збiльшення Статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення додаткових
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв;
4. Емiсiя акцiй;
5. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження
щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї
переважного права та розмiщення акцiй у процесi емiсiї; залучення до розмiщення
андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi
емiсiї акцiй; затвердження результатiв емiсiї акцiй; затвердження звiту про
результати емiсiї акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною
або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй
органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в
установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення
про вiдмову вiд емiсiї акцiй; повiдомлення кожного акцiонера (у разi неприйняття
загальними зборами рiшення про невикористання переважного права), який має
переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про
можливiсть реалiзацiї такого права в порядку, встановленому Законом України
"Про акцiонернi товариства".

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

Кворум Загальних зборiв склав 0,0054%. Загальнi збори не вiдбулися.

позачергові
X
04.09.2020
0,0054
В 2020 роцi Товариство скликало позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 31.07.2020
року (протокол №27)
Затверджено наступний порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання складу Лiчильної комiсiї. Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Збiльшення Статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення додаткових
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв;
4. Емiсiя акцiй;
5. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження
щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї
переважного права та розмiщення акцiй у процесi емiсiї; залучення до розмiщення
андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi
емiсiї акцiй; затвердження результатiв емiсiї акцiй; затвердження звiту про
результати емiсiї акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною
або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй
органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в
установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення
про вiдмову вiд емiсiї акцiй; повiдомлення кожного акцiонера (у разi неприйняття
загальними зборами рiшення про невикористання переважного права), який має
переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про
можливiсть реалiзацiї такого права в порядку, встановленому Законом України
"Про акцiонернi товариства".
Кворум Загальних зборiв склав 0,0054%. Загальнi збори не вiдбулися.
позачергові
X
23.10.2020
0,0054
В 2020 роцi Товариство скликало позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 31.07.2020
року (протокол №28)
Затверджено наступний порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв:
1.Обрання складу Лiчильної комiсiї. Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Лiчильної комiсiї.
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Збiльшення Статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення додаткових
акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв;
4. Емiсiя акцiй;
5. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження
щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї
переважного права та розмiщення акцiй у процесi емiсiї; залучення до розмiщення
андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi
емiсiї акцiй; затвердження результатiв емiсiї акцiй; затвердження звiту про
результати емiсiї акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною
або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй
органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в
установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення
про вiдмову вiд емiсiї акцiй; повiдомлення кожного акцiонера (у разi неприйняття
загальними зборами рiшення про невикористання переважного права), який має
переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про
можливiсть реалiзацiї такого права в порядку, встановленому Законом України
"Про акцiонернi товариства".

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

Кворум Загальних зборiв склав 0,0054%. Загальнi збори не вiдбулися.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
голосуючих акцій

Ні
X

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

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

-

Ні
X
X

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

Вiдсутнiсть кворуму

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Гордiєнко Iгор
Миколайович

Незалежний
член
наглядової
ради

Залежний
член
наглядової
ради
X

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
1. Члени наглядової ради мають право:
1.1. отримувати повну, достовiрну та
своєчасну iнформацiю
про Товариство, необхiдну для виконання
своїх функцiй,
знайомитися iз документами Товариства,
отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств
Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Членам
наглядової ради протягом 7 (семи)
календарних днiв з дати
отримання Товариством вiдповiдного запиту
на iм'я Голови
Правлiння;
1.2. вимагати скликання позачергового
засiдання Наглядової
ради Товариства;
1.3. надавати у письмовiй формi зауваження
на рiшення
Наглядової ради Товариства.
2. Члени наглядової ради зобов'язанi:
2.1. особисто брати участь у чергових та
позачергових
Загальних Зборах, засiданнях Наглядової
ради та в роботi
комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було
обрано/призначено до
складу вiдповiдного комiтету Наглядової
ради. Голосувати з усiх
питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних
Зборах та засiданнях Наглядової ради iз
зазначенням причини
вiдсутностi;

2.2. дiяти в iнтересах Товариства,
добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень. Обов'язок
дiяти добросовiсно i
розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи
на такiй посадi за
подiбних обставин;
2.3. керуватися у своїй дiяльностi
законодавством України,
Статутом Товариства, цим Положенням,
iншими внутрiшнiми
документами Товариства;
2.4. виконувати рiшення, прийнятi
Загальними Зборами та
Наглядовою радою Товариства;
2.5. дотримуватися встановлених Законом та
внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання
правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть;
2.6. дотримуватися встановлених Законом та
внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання
значних правочинiв;
2.7. дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою
у зв'язку iз
виконанням функцiй Члена наглядової ради,
особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
2.8. утримуватися вiд дiй, якi можуть
призвести до втрати
Членом наглядової ради своєї незалежностi.
У разi втрати
незалежностi член наглядової ради
зобов'язаний протягом 1
(одного) календарного дня повiдомити у
письмовiй формi про це
Наглядову раду та Правлiння;
2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам,

Мацак
Олександр
Миколайович

X

Наглядовiй радi
повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан
Товариства.
1. Члени наглядової ради мають право:
1.1. отримувати повну, достовiрну та
своєчасну iнформацiю
про Товариство, необхiдну для виконання
своїх функцiй,
знайомитися iз документами Товариства,
отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств
Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Членам
наглядової ради протягом 7 (семи)
календарних днiв з дати
отримання Товариством вiдповiдного запиту
на iм'я Голови
Правлiння;
1.2. вимагати скликання позачергового
засiдання Наглядової
ради Товариства;
1.3. надавати у письмовiй формi зауваження
на рiшення
Наглядової ради Товариства.
2. Члени наглядової ради зобов'язанi:
2.1. особисто брати участь у чергових та
позачергових
Загальних Зборах, засiданнях Наглядової
ради та в роботi
комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було
обрано/призначено до
складу вiдповiдного комiтету Наглядової
ради. Голосувати з усiх
питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних
Зборах та засiданнях Наглядової ради iз
зазначенням причини
вiдсутностi;
2.2. дiяти в iнтересах Товариства,
добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень. Обов'язок
дiяти добросовiсно i
розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи
на такiй посадi за
подiбних обставин;

Шевченко
Вiктор
Васильович

X

2.3. керуватися у своїй дiяльностi
законодавством України,
Статутом Товариства, цим Положенням,
iншими внутрiшнiми
документами Товариства;
2.4. виконувати рiшення, прийнятi
Загальними Зборами та
Наглядовою радою Товариства;
2.5. дотримуватися встановлених Законом та
внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання
правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть;
2.6. дотримуватися встановлених Законом та
внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання
значних правочинiв;
2.7. дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою
у зв'язку iз
виконанням функцiй Члена наглядової ради,
особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
2.8. утримуватися вiд дiй, якi можуть
призвести до втрати
Членом наглядової ради своєї незалежностi.
У разi втрати
незалежностi член наглядової ради
зобов'язаний протягом 1
(одного) календарного дня повiдомити у
письмовiй формi про це
Наглядову раду та Правлiння;
2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам,
Наглядовiй радi
повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан
Товариства.
1. Члени наглядової ради мають право:
1.1. отримувати повну, достовiрну та
своєчасну iнформацiю
про Товариство, необхiдну для виконання
своїх функцiй,

знайомитися iз документами Товариства,
отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств
Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Членам
наглядової ради протягом 7 (семи)
календарних днiв з дати
отримання Товариством вiдповiдного запиту
на iм'я Голови
Правлiння;
1.2. вимагати скликання позачергового
засiдання Наглядової
ради Товариства;
1.3. надавати у письмовiй формi зауваження
на рiшення
Наглядової ради Товариства.
2. Члени наглядової ради зобов'язанi:
2.1. особисто брати участь у чергових та
позачергових
Загальних Зборах, засiданнях Наглядової
ради та в роботi
комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було
обрано/призначено до
складу вiдповiдного комiтету Наглядової
ради. Голосувати з усiх
питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у Загальних
Зборах та засiданнях Наглядової ради iз
зазначенням причини
вiдсутностi;
2.2. дiяти в iнтересах Товариства,
добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень. Обов'язок
дiяти добросовiсно i
розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи
на такiй посадi за
подiбних обставин;
2.3. керуватися у своїй дiяльностi
законодавством України,
Статутом Товариства, цим Положенням,
iншими внутрiшнiми
документами Товариства;
2.4. виконувати рiшення, прийнятi
Загальними Зборами та
Наглядовою радою Товариства;
2.5. дотримуватися встановлених Законом та

внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання
правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть;
2.6. дотримуватися встановлених Законом та
внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання
значних правочинiв;
2.7. дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою
у зв'язку iз
виконанням функцiй Члена наглядової ради,
особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також
використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
2.8. утримуватися вiд дiй, якi можуть
призвести до втрати
Членом наглядової ради своєї незалежностi.
У разi втрати
незалежностi член наглядової ради
зобов'язаний протягом 1
(одного) календарного дня повiдомити у
письмовiй формi про це
Наглядову раду та Правлiння;
2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам,
Наглядовiй радi
повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан
Товариства.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Так, основнi питання порядку денного засiдань:
1) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
2 визначення дати складання списку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
3) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають
право на участь у Загальних зборах;
4) iншi

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X

Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Наглядова рада здiйснювала свої повноваження належним чином
Оцінка роботи
вiдповiдно до положень Статуту Товариства та внутрiшнiх
наглядової ради
локальних документiв, зокрема Положення про Наглядову раду.
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)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X

або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Рижова Тетяна Сергiївна

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
1. До повноважень Генерального директора Товариства
належить:
1) дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, в тому числi
представляти його iнтереси на територiї України i за її межами;
2) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
3) органiзацiя та забезпечення виконання рiшень Загальних
зборiв та Наглядової ради;
4) прийняття рiшень про укладання угод чи декiлькох
взаємопов'язаних угод, пов'язаних з придбанням, вiдчуженням чи
можливiстю вiдчуження Товариством прямо чи побiчно майна, у
випадку, коли розмiр таких зобов'язань за такими угодами не
перевищує лiмiти повноважень Генерального директора (за
виключенням угод, пов'язаних iз страхуванням,
спiвстрахуванням та перестрахуванням), якщо iнше не
передбачено цим Статутом та законодавством України;
5) затвердження штатного розкладу Товариства;
6) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли
Товариства;
7) призначення представникiв, затвердження кандидатур для
представництва в органах управлiння юридичних осiб, учасником
яких є Товариство;
8) затвердження загальних умов трудових договорiв iз
працiвниками Товариства;
9) розгляд i затвердження положень про оплату працi,
премiювання й iншi заохочення персоналу Товариства,
встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на
вiдрядження, доплат до посадових окладiв, а також термiнiв i
розмiрiв премiювання спiвробiтникiв;
10) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб,
учасником яких є Товариство, включаючи звiти керiвникiв про їх
дiяльнiсть;
11) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства;

12) вчинення правочинiв вiд iменi Товариства та iншi юридичнi
дiї, забезпечення виконання прийнятих Товариством зобов'язань
без доручення;
13) вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
14) у вiдповiдностi до затвердженого Положення про
Генерального директора Товариства розпоряджатися коштами i
майном Товариства;
15) видавати накази, розпорядження i давати вказiвки,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
16) органiзовувати бухгалтерський облiк i звiтнiсть у Товариствi
вiдповiдно до вимог законодавства України;
17) приймати i звiльняти працiвникiв, застосовувати до
працiвникiв засоби заохочення i стягнення, органiзовувати
пiдвищення їх квалiфiкацiї;
18) забезпечувати схороннiсть майна Товариства;
19) вирiшувати питання вiдрядження працiвникiв Товариства;
20) приймати рiшення про укладання угод чи кiлькох пов'язаних
угод, пов'язаних iз страхуванням, спiвстрахуванням та
перестрахуванням, якщо iнше не передбачено цим Статутом;
21) здiйснює органiзацiйнi заходи щодо вiдкриття Загальних
зборiв;
22) здiйснює органiзацiйнi заходи щодо обрання Секретаря
Загальних зборiв;
23) видання довiреностей (доручень) особам для виконання дiй
вiд iменi Товариства.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

-

Оцінка роботи
виконавчого органу

Генеральний директор здiйснював свої повноваження належним
чином
вiдповiдно до положень Статуту Товариства та внутрiшнiх
локальних документiв, зокрема Положення про Генерального
директора

Примітки
-

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Полiтика Товариства з управлiння ризиками побудована у вiдповiдностi Директиви ЕС
Solvency II, базується на дiючих в Українi стандартах МСФО в галузi страхування. Основою
полiтики є: iдентифiкацiя, вiдстеження, вивчення, застереження, запобiгання, швидкiй
нейтралiзацiї впливу та наслiдкiв (рiзноманiтними методами та iнструментами) виникнення
ризикiв. Особливу увагу Полiтика управлiння ризикiв придiляє можливим ознакам виникнення
фiнансових ризикiв (ринковий ризик, ризик лiквiдностi, кредитний ризик)та має на метi звести їх
та їх наслiдки для результатiв роботи Компанiї до мiнiмуму.
Наказом Генералного директора затверджено "Стратегiю
управлiння ризиками" та Методику реалiзацiї системи управлiння ризиками Товариства.
Система управлiння ризиками включає в себе наступнi процедури:
" iдентифiкацiя ризику;
" облiк i оцiнка ризикiв;
" монiторинг ризику;
" управлiння ризиками та монiторинг реалiзацiї заходiв iз управлiння ризиками;
" звiтування, iнформацiя та комунiкацiя;
" навчання спiвробiтникiв в рамках впровадження системи управлiння ризиками.
У Товариствi застосовуються чотири способи управлiння ризиками з метою
нiвелювання їх впливу на дiяльнiсть Товариства:
ў зниження та контроль ризику - здiйснення дiй щодо зниження ймовiрностi або впливу
ризику;
ў передача ризику - передача потенцiйних збиткiв, пов'язаних з ризиком, третiй сторонi, що
володiє можливiстю контролювати даний ризик. Прикладами таких дiй може служити передача
ризику в перестрахування;
ў прийняття ризику - не проводиться нiяких додаткових дiй щодо зниження ризику,
здiйснюється монiторинг його значимостi;
ў прийняття ризику можливо тiльки в тому випадку, якщо вiн не перевищує визначений у
Товариства ризик-апетит;
ў прийняття ризику, що перевищує ризик-апетит Компанiї, можливо тiльки за рiшенням
Правлiння;
ў уникнення ризику - повне припинення дiяльностi, що призводить до ризику.
Станом на 31.12.2020 року всi ризики мають вплив на дiяльнiсть Товариства, але їх рiвень
впливу контролюється ним.
Товариством контролюється наступнi класи ризикiв, якi здатнi впливати на дiяльнiсть:
ў андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування;
ў ризик недостатностi резервiв (збиткiв) - ризик неадекватностi страхових резервiв збиткiв
майбутнiм зобов'язанням, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу
збиткiв при настаннi страхових випадкiв;
ў ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй) - ризик неадекватностi
страхових тарифiв майбутнiм зобов'язанням, викликаний коливаннями частоти, середнiх
розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв;
ў ризик недостатностi премiй (перевищення витрат) - вiдповiднiсть фактичних витрат
закладеним у бюджет;
ў ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних
подiй та оцiнок їх наслiдкiв;
ў ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з
обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня
тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй;
ў ризик розiрвання договорiв - ризик, викликаний коливаннями спiввiдношення кiлькостi

достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених договорiв;
ў ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює
Товариство, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни
в ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань
Страховика;
ў ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
ў ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та
зобов'язань страховика до коливання вартостi позикових коштiв;
ў валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання курсiв обмiну валют;
ў ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до
коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з
тим самим (або близьким) термiном до погашення;
ў майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть;
ў ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю
портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв
на стан активiв;
ў ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика ,
боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком;
ў ризик невиконання своїх зобов'язань Страхувальником/Перестрахувальником - ризик
невиконання Страхувальника/Перестрахувальника взятих на себе будь-яких договiрних
зобов'язань перед Компанiєю;
ў ризик невиконання своїх зобов'язань Перестраховиком - ризик невиконання
Перестраховиком взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Товариством;
ў ризик невиконання своїх зобов'язань iнших договiрних сторiн - ризик невиконання
iнших договiрних сторiн взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Товариством;
ў операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи,
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;
ў ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Товариства, що виникає через помилки та
несанкцiонованi дiї персоналу;
ў iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає в результатi
недолiкiв надiйностi технологiй;
ў органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв;
ў ризик фiзичних втручань - ризик пошкодження матерiальних активiв у результатi
стихiйних лих, пожеж, крадiжки, тероризму та iншого.
ў правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв;
ў ризики учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан
страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого
учасника групи, до складу якої входить страховик;
ў ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення
зобов'язань точно на момент настання строку погашення;
ў репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру
ринка до якостi послуг Товариства.
Даний перелiк не є вичерпним, i пiдлягає постiйному перегляду та оновленню.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнестак
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
так
так
так
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
так
ні
так
так
ні
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
так
так
ні
акціонерного

товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
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 -

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1

LOVINGTON HOLDINGSLIMITED

нерезидента)
НЕ 361118

99,99

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
1. Посадовi особи органiв Товариства є фiзичнi особи - Голова та Члени Наглядової ради,
Генеральний директор, Головний бухгалтер, Ревiзiйної комiсiї, а також Голова та Члени iншого
органу Товариства, якщо
утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.
2. Посадовими особами органiв Товариства не можуть бути:
1) народнi депутати України;
2) члени Кабiнету Мiнiстрiв України;
3) керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади;
4) органiв мiсцевого самоврядування;
5) вiйськовослужбовцi;
6) нотарiуси;
7) посадовi особи органiв прокуратури;
8) суду;
9) служби безпеки;
10) Нацiональної полiцiї;
11) державнi службовцi, крiм випадкiв, коли вони виконують функцiї з управлiння
корпоративними правами держави та представляють iнтереси держави або територiальної
громади в Наглядовiй радi або Ревiзiйнiй комiсiї Товариства.
3. Посадовi особи органiв Товариства не мають права розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом.
Поряджок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства визначається вiдповiдно до
Статут Товариства та вiдповiдного Положення.
Зокрема Члени Наглядової ради, Генерального директора та Ревiзiйної комiсiї призначають i
звiльняються
Загальними зборами акцiонерiв. Головний бухгалтер - наказом Генерального директора.
9) повноваження посадових осіб емітента
2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюються дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради
переданi для затвердження Генерального директора;
2) затвердження Положення про винагороду Генерального директора, вимоги до якого
встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
3) затвердження звiту про винагороду Генерального директора, вимоги до якого встановлюються
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
7) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту та законодавства України;
8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;
12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення
розмiру винагороди;
13) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його
повноважень та обрання особи, призначення тимчасово виконуючого повноваження
Генерального директора;
14) обрання та припинення повноважень Голови та членiв iнших органiв Товариства, якщо iнше
не передбачено цим Статутом;
15) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
16) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
17) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;
18) розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;
20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його
(її) послуг;
21) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення
щодо нього;
22) визначення дати складання списку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв;
23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
24) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
25) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
27) вирiшення питань, передбачених законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлення або перетворення Товариства;
28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України,
та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених
законодавством України;
29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможною внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi в результатi виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, що надає Товариству
додатковi послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг;
32) надсилання оферти Акцiонерам вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися
iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
3. До компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) прийняття рiшення про введення в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення
служби внутрiшнього аудиту);
2) обрання корпоративного секретаря, вiдповiдального за взаємодiю Товариства з акцiонерами та
/ або iнвесторами;
3) затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;
4) визначення прiоритетних напрямкiв та стратегiчних планiв дiяльностi Товариства;
5) затвердження iнвестицiйної, регiональної полiтики, програми з перестрахування Товариства;
6) прийняття бюджетiв i бiзнес-планiв Товариства i звiтiв про їх виконання;
7) рекомендацiї за величиною виплачуваних членам Ревiзiйної комiсiї винагород i компенсацiй;
8) затвердження органiзацiйної структури Товариства;
9) прийняття рiшень про укладення угод або кiлькох взаємопов'язаних угод1, пов'язаних з
будiвництвом, придбанням, вiдчуженням i можливiстю вiдчуження нерухомого майна, а також
здiйсненням довгострокових iнвестицiй, в тому числi з придбанням, вiдчуженням i можливiстю
вiдчуження часток комерцiйних органiзацiй, акцiй та iнших цiнних паперiв (крiм акцiй та цiнних
паперiв, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi);
10) прийняття рiшень про укладення угод або кiлькох пов'язаних угод, пов'язаних з придбанням,
вiдчуженням або можливiстю вiдчуження Товариством прямо або побiчно майна, в разi, коли
розмiр таких зобов'язань за такими угодами перевищує лiмiти повноважень Генерального
директора, встановленi Положенням про Генерального директора Товариства (за винятком
операцiй, пов'язаних з страхуванням, спiвстрахування i перестрахування).
11) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства,
призначення в разi необхiдностi аудиторської перевiрки;
12) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, її дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв;
13) використання резервного капiталу Товариства.
1. До повноважень Генерального директора Товариства належить:
1) дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, в тому числi представляти його iнтереси на територiї
України i за її межами;
2) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
3) органiзацiя та забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
4) прийняття рiшень про укладання угод чи декiлькох взаємопов'язаних угод, пов'язаних з
придбанням, вiдчуженням чи можливiстю вiдчуження Товариством прямо чи побiчно майна, у
випадку, коли розмiр таких зобов'язань за такими угодами не перевищує лiмiти повноважень
Генерального директора (за виключенням угод, пов'язаних iз страхуванням, спiвстрахуванням та
перестрахуванням), якщо iнше не передбачено цим Статутом та законодавством України;
5) затвердження штатного розкладу Товариства;
6) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства;
7) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах
управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
8) затвердження загальних умов трудових договорiв iз працiвниками Товариства;

9) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу
Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження, доплат
до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв;
10) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство,
включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть;
11) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства;
12) вчинення правочинiв вiд iменi Товариства та iншi юридичнi дiї, забезпечення виконання
прийнятих Товариством зобов'язань без доручення;
13) вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
14) у вiдповiдностi до затвердженого Положення про Генерального директора Товариства
розпоряджатися коштами i майном Товариства;
15) видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства;
16) органiзовувати бухгалтерський облiк i звiтнiсть у Товариствi вiдповiдно до вимог
законодавства України;
17) приймати i звiльняти працiвникiв, застосовувати до працiвникiв засоби заохочення i
стягнення, органiзовувати пiдвищення їх квалiфiкацiї;
18) забезпечувати схороннiсть майна Товариства;
19) вирiшувати питання вiдрядження працiвникiв Товариства;
20) приймати рiшення про укладання угод чи кiлькох пов'язаних угод, пов'язаних iз страхуванням,
спiвстрахуванням та перестрахуванням, якщо iнше не передбачено цим Статутом;
21) здiйснює органiзацiйнi заходи щодо вiдкриття Загальних зборiв;
22) здiйснює органiзацiйнi заходи щодо обрання Секретаря Загальних зборiв;
23) видання довiреностей (доручень) особам для виконання дiй вiд iменi Товариства.
Члени Ревiзiйної Комiсiї має право:
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для
належного виконання покладених на неї функцiй протягом 10 (десяти) днiв з моменту подання
письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства
щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової Ради з метою вирiшення
питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
4) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв;
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Ревiзiйна Комiсiя зобов'язана:
1) проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi,
Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
3) доповiдати Загальним Зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки
i порушення;
4) негайно iнформувати Наглядову раду та керiвника про факти шахрайства та зловживань,
якi виявленi пiд час перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та
за виконанням пропозицiй Ревiзiйної Комiсiї щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Члени Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї. Завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї iз зазначенням причини
вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну
iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної Комiсiї,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб.
5.4. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних Зборах, засiданнi
Наглядової ради та керiвника , i брати участь в обговоренi питань порядку денного з правом
дорадчого голосу.
5.5. Члени Ревiзiйної Комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та
об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної Комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або
неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.
Голова Ревiзiйної Комiсiї:
1) органiзовує роботу Ревiзiйної Комiсiї;
2) скликає засiдання Ревiзiйної Комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний
засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної Комiсiї;
3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною Комiсiєю перевiрок Загальним Зборам
та iншим органам;
4) пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
Висновок було сформульовано на основi отриманих результатiв, викладених в цьому Звiтi
незалежного Аудитора iз завдання з надання впевненостi.
Аудитор отримав достатньо свiдоцтв для розумiння стосовно питань, якi розглянуто в даному
Звiтi.
При формуваннi цього Звiту Аудитор керувався власним досвiдом i отриманими результатами
проведеної перевiрки.
Методологiя складання Звiту керiвництва, яку застосовує , в цiлому вiдповiдає
вимогам законодавства щодо звiтування емiтентiв та iнших нормативних актiв, що
регулюютьпитання звiтiв.
За результатами перевiрки Аудитор висловлює думку, що запроваджена система
бухгалтерського облiку та корпоративного управлiння , а також внутрiшнiй контроль вцiлому
забезпечує належний збiр i обробку iнформацiї, необхiдної для здiйснення та вiдображенняв
Звiтi керiвництва необхiдної фiнансової iнформацiї.
Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтентавiдповiдає дiйсностi.
Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтентанаведений у повному обсязi та є актуальним.
В Звiтi керiвництва наведений порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента,ця
iнформацiя вiдповiдає Статуту.
В Звiтi про корпоративне управлiння наведений опис основних характеристик систем
внутрiшнього контролю, оскiльки Товариством створена ревiзiйна комiсiя. Аудитори вiдмiчають
той
факт, що елементи системи внутрiшнього контролю в Товариствi запровадженi та
функцiонують.

Система внутрiшнього контролю - це сукупнiсть правил i заходiв контролю органiзацiйної та
операцiйної структури пiдприємства, якi включають процеси пiдготовки звiтностi i функцiї
управлiння
ризиками, комплаєнсу та внутрiшнього аудиту.
Товариство у Звiтi з корпоративного управлiння розкрило iнформацiю то управлiння ризиками.
Товариство у Звiтi з корпоративного управлiння навело вичерпний перелiк
повноваженьпосадових осiб емiтента.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Вiдповiдно до статтi 12 та 121 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг" розкриваються вiдомостi:
1. Небанкiвська фiнансова установа - АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГО Життя"
Мiсцезнаходження та поштова адреса: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33
Код ЄДРПОУ: 35333145
Тел.: (044) 490-27-44, факс: (044) 490-27-48, E-mail: office@ingo.ua
Товариство включено, як небанкiвська фiнансова установа, до Державного реєстру фiнансових
установ. Даний реєстр знаходиться за адресою: https://kis.bank.gov.ua/
2. Iнформацiя щодо власника iстотної участi: АТ "СК "IНГО", реєстрацiйний номер 16285602,
мiсцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33, володiє часткою в
Статутному капiталi в розмiрi 99,99%. Iдентифiкацiя Акцiонерiв здiйснюється на пiдставi
виписки з рахунку в цiнних паперах складеного депозитарною установою або реєстру власникiв
iменних цiнних паперах складеного професiйним учасником депозитарної системи України
вiдповiдно до вимог законодавства про депозитарну систему України.
Про фiзичну особу, яка здiйснює контроль за юридичною особою власником iстотної участi:
Ярославський Олександр Владиленович (громадянин України, 05.12.1959 р.н., адреса реєстрацiї:
62820, Харкiвська область, Печенiзьский р-н, с. Мартове, вул. Петра Василенка, буд. 23, IПН
21888808416) опосередковано володiє часткою 99,99% статутного капiталу".
3. Фiнансова послуга, що пропонується надати клiєнту, iз зазначенням вартостi цiєї послуги для
клiєнта, якщо iнше не передбачено законодавством України з питань регулювання окремих
ринкiв фiнансових послуг.
АТ "СК "IНГО Життя" надає послуги у сферi страхування життя
Вартiсть послуги визначається у вiдповiдностi до затверджених Правил страхування та
зазначається в договорi, укладеному зi страхувальником,
залежно вiд виду страхування, розмiру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та
iнших умов, що мають значення для визначення вартостi послуги.
4. Умови надання додаткових фiнансових послуг та їх вартiсть.
АТ "СК "IНГО Життя" не надає iншi фiнансовi послуги, крiм страхування життя
5. Порядок сплати податкiв i зборiв щодо фiзичної особи в результатi отримання фiнансової
послуги.
Операцiї, пов'язанi з отриманням фiзичною особою фiнансової послуги, зокрема, сплата
страхового платежу, виплата страхового вiдшкодування, повернення страхового платежу при
достроковому припиненнi дiї договору страхування, не пiдлягають оподаткуванню. Виключення
складають випадки виплати моральної шкоди, страхового вiдшкодування спадкоємцю, та iншi
випадки, передбаченi чинним законодавством, що оподатковуються згiдно норм ПКУ.
6. Правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок
дострокового припинення надання фiнансової послуги (договору страхування).
Дiю договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або
страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дiя договору особистого

страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди
страхувальника, який виконує всi умови договору страхування, та якщо iнше не передбачено
умовами договору та законодавством України. Сплачується викупна сума.
Про намiр достроково припинити дiю договору страхування будь-яка сторона зобов'язана
повiдомити iншу не пiзнiш як за 30 календарних днiв до дати припинення дiї договору
страхування, якщо iнше ним не передбачено.
Не допускається повернення коштiв готiвкою, якщо платежi було здiйснено в безготiвковiй
формi, за умови дострокового припинення договору страхування.
7. Механiзм захисту фiнансовою установою прав споживачiв та порядок позасудового
врегулювання скарг та спiрних питань, що виникають у процесi надання фiнансової послуг.
Пiд час надання послуг зi страхування АТ "СК "IНГО Життя" дотримується, зокрема,
нормативно-правових актiв у сферi захисту прав споживачiв.
Споживачам надається вiльний доступ до iнформацiї про страховi послуги, що розмiщена у
мiсцях надання послуг. Можливий особистий прийом споживачiв керiвництвом Товариства.
Усi скарги та спори, що виникають iз договору страхування мiж страхувальником та
страховиком, вирiшуються шляхом переговорiв та проведення офiцiйного листування, а у разi
недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України.
За кожен день прострочення виплати страхового вiдшкодування з вини страховика особi, яка
має право на отримання такого вiдшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором
страхування розмiрi.
8. Реквiзити органу, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг (адреса,
номер телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв.
Реквiзити органу, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг:
Нацiональний банк України
Адреса: 01601, Київ, вул. Iнститутська, 9
З графiком особистого прийому громадян керiвництвом Нацiонального банку України можна
ознайомитися на офiцiйному веб-сайтi: https://bank.gov.ua/
Телефон: 0 800 505 240
E-mail: nbu@bank.gov.ua
Реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв:
Департамент захисту споживачiв Державної служби України з питань безпечностi харчових
продуктiв та захисту споживачiв
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 1
Тел.: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70
E-mail: info@dpss.gov.ua
Головне управлiння Держпродспоживслужби в м. Києвi
Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
Тел. / факс: (044) 486-54-86, (044) 486-40-27
E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
АТ "СК "IНГО"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
16285602

Місцезнаходження
01054, м. Київ,
БульварноКудрявська, 33

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

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

209 988

99,994285

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

209 988

99,994285

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

209 988

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
209 988

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменi акцiї

210 000

100,00

Примітки:
-

Права та обов'язки
Акцiонерам Товариства, що володiють простими
iменними акцiями Товариства, надається однакова
сукупнiсть прав, включаючи права на:
"
участь в управлiннi Товариством в порядку,
визначеному цим Статутом i внутрiшнiми документами
Товариства, за винятком випадкiв, передбачених
законом;
"
отримання дивiдендiв;
"
вiдчуження третiм особам у встановленому
законодавством України та цим Статутом порядку
належнi їм акцiї Товариства;
"
вiдчуження iншим Акцiонерам та/або
Товариству у встановленому законодавством України
та цим Статутом порядку належнi їм акцiї Товариства;
"
користування переважним правом у процесi
емiсiї простих акцiй (крiм випадку прийняття
Загальними зборами рiшення про невикористання
такого права), в порядку, встановленому
законодавством України;
"
користування переважним правом на
придбання акцiй Товариства, що продаються iншими
Акцiонерами;
"
одержання iнформацiї про господарську
дiяльнiсть Товариства;
"
отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини
його майна або вартостi частини майна Товариства.
Акцiонери Товариства можуть мати також iншi права,
передбаченi законодавством України i Статутом.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
не має

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
27.06.2007

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
283/1/07

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна
UA4000015440 Акція проста Бездокумент
100
210 000
21 000 000
100
комiсiяцiнних паперiв
бездокумента арні іменні
та
рна іменна
Розмiщення акцiй додаткової емiсiї (збiльшення Статутного капiталу) не здiйснювалося. Лiстинг (допуск акцiй до обiгу на фондовiй бiржi) не
здiйснювався.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 036

X

X

X

0

X

X

X
X

49 731
51 767

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

-

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

АТ "Нацiональний депозитарiй
України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, м. Київ, Тропiнiна, 7-Г
АВ 581322
ДКЦПФР

044 363-04-00
044 363-04-00
депозитарна дiяльнiсть
Проведення депозитарних операцiй. в
тому числi за розпорядженнями
емiтентiв
ДУ "Агенство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

України"
Державне підприємство
21676262
01001, м. Київ, Антоновича, 51, оф.
1206
DR /00001/АРА
НКРРФП

044 498-38-15
044 498-38-16
учасник фондового ринку
професiйний учасник фондового ринку.
Серед послуг Агентства - юридичнi,
iнформацiйнi, послуги з розкриття
iнформацiї.
ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
23731031
03150, м. Київ, Гусовського, 11/11. оф.3
0283
ДКЦПФР

044 291 30 10
044 291 30 10
аудиторська дiяльнiсть
Обов'язковий аудит
Аудит
фiнансової
звiтностi
(консолiдованої фiнансової звiтностi)
суб'єктiв
господарювання,
якi
вiдповiдно до законодавства зобов'язанi
оприлюднювати або надати фiнансову
звiтнiсть (консолiдовану фiнансову
звiтнiсть) користувачам фiнансової
звiтностi разом з аудиторським звiтом,
який
проводиться
суб'єктами
аудиторської дiяльностi на пiдставах i в
порядку,
передбачених
Законом
України
"Про аудит
фiнансової
звiтностi i аудиторську дiяльнiсть" вiд
21.12.2017 р. № 2258-VIII
Iнiцiативний аудит
Аудит, який проводиться з iнiцiативи
керiвництва або власникiв компанiї

Підприємство

Акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"IНГО Життя"

Дата

КОДИ
18.01.2021

за ЄДРПОУ

35333145

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 8
Адреса, телефон: 01054 м. Київ, Бульварно-Кудрявська,33, 044490-27-44
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

178
359
( 181 )
0
24 133
28 616
( 4 483 )
0
0
(0)
0
0
(0)

128
359
( 231 )
0
23 584
28 650
( 5 066 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

4 285
0
0
0
1 660

12 452
0
0
0
151

1065

0

0

1090
1095

0
30 256

0
36 315

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

43
43
0
0
0
0
0
0

36
36
0
0
0
0
0
0

1125

3 782

631

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

15
6
0
816
0
14 151
11 684
17 965
4
4 531
0
10 425

74
12
0
781
0
8 530
43 399
3 771
0
3 771
0
7 941

1181
1182
1183
1184
1190
1195

6 579
3 846
0
0
0
58 887

1 547
6 394
0
0
0
65 175

1200

0

0

1300

89 143

101 490
На кінець
звітного
періоду
4
21 000
0
12 202
12 000
0
0
283
4 238
(0)
(0)
0
49 723

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

21 000
0
12 454
0
0
0
133
-1 171
(0)
(0)
0
32 416

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник
Головний бухгалтер

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

2 728
0
0
0
0
0
0
0
21 551

2 668
0
0
0
0
0
0
0
18 613

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

17 071
4 480
0
0
0
0
0
24 279

12 100
6 513
0
0
0
0
0
21 281

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
52
1 801
1 790
18
81
0
0
0
28 535
946
0
1 015
0
32 448

0
5
2 036
2 036
0
0
0
0
0
26 957
615
0
873
0
30 486

1700

0

0

1800
1900

0
89 143

0
101 490

КОДИ
Дата
Підприємство

Акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"IНГО Життя"

за ЄДРПОУ

35333145

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

5 023
26 794
( 21 771 )
0

9 753
35 975
( 26 222 )
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 496 )
( 2 113 )

( 2 332 )
( 1 932 )

2090

1 414

5 489

2095

(0)

(0)

2105

-62

-538

2110
2111
2112
2120

515
-2 032
2 547
5 152

-291
-396
105
3 658

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 2 915 )
( 2 973 )
( 275 )

( 3 873 )
( 3 520 )
( 190 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

856

735

2195
2200
2220

(0)
6 900
0

(0)
4 202
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

28
0
( 490 )
(0)
(0)
0

0
0
( 126 )
(0)
(0)
0

2290

7 294

4 811

2295
2300

(0)
-2 041

(0)
-1 808

2305

0

0

2350

5 253

3 003

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
-252
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
54
0
0

0

0

0
-252

0
54

(0)

(0)

-252
5 001

54
3 057

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
92
Витрати на оплату праці
2505
2 652
Відрахування на соціальні заходи
2510
528
Амортизація
2515
633
Інші операційні витрати
2520
3 755
Разом
2550
7 660
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
235
4 135
623
680
4 242
9 915
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник
Головний бухгалтер

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

КОДИ
Дата
Підприємство

за ЄДРПОУ

35333145

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
215
0
0
0

0
0
0
3
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
29 695
0
5

0
0
0
36 702
0
5 922

3100
3105
3110
3115
3116

( 665 )
( 2 609 )
( 651 )
( 2 506 )
( 1 801 )

( 510 )
( 2 640 )
( 624 )
( 956 )
( 200 )

3117

(0)

(0)

3118

( 705 )

( 756 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

( 17 022 )

( 22 220 )

3155
3190
3195

(0)
( 15 )
6 447

(0)
( 116 )
15 561

3200

11 700

8 358

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник
Головний бухгалтер

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

6 936
0
0
0

3 408
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 52 044 )
( 34 )
(0)
(0)

( 15 980 )
( 73 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-33 442

(0)
-4 287

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

12 000

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
12 000
-14 995
17 965
801
3 771

(0)
0
11 274
7 203
-512
17 965

КОДИ
Дата
Підприємство

за ЄДРПОУ

35333145

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
21 000
0

4
12 454
0

5
0
0

6
133
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-1 171
0

4010
4090
4095

0
0
21 000

0
0
12 454

0
0
0

0
0
133

4100

0

0

0

4110

0

-252

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
32 416
0

0
0
-1 171

0
0
0

0
0
0

0
0
32 416

0

5 253

0

0

5 253

0

0

306

0

0

54

-252

0

0

306

0

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Керівник
Головний бухгалтер

4210

0

0

0

150

-150

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

12 000

0

0

0

0

12 000

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
21 000

-252
12 202

12 000
12 000

150
283

5 409
4 238

0
0

0
0

17 307
49 723

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

ПРИМIТКИ
ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ВIДПОВIДНО ДО МСФЗ
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГО ЖИТТЯ"
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2020 Р.
?
I.
ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
Акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГО ЖИТТЯ" (далi - Компанiя)
зареєстроване 16 серпня 2007 р. за законодавством України.
Основним видом дiяльностi Компанiї є надання страхових послуг. Метою дiяльностi Компанiї є
одержання прибутку шляхом надання послуг iз забезпечення страхового захисту життя, здоров'я,
працездатностi та додаткової пенсiї громадян України, iноземних громадян та осiб без
громадянства, в тому числi здiйснення страхування життя працiвникiв юридичних осiб та
фiзичних осiб - пiдприємцiв,
а також здiйснення фiнансової
дiяльностi з досягнення економiчних i соцiальних результатiв на ринку страхових послуг України
в межах, визначених законодавством України та Статутом.
Компанiя здiйснює страхування у формi добровiльного страхування життя на пiдставi Лiцензiї №
642000 серiї АЕ вiд 14.07.2015 р., виданої Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Дохiд вiд надання страхових послуг у 2020 роцi склав 29% вiд загальної суми доходу. Iншi доходи
складаються переважно з вiдсоткiв за депозитними внесками.
Компанiя є членом громадської органiзацiї Українська Федерацiя Убезпечення.
Юридична та фактична адреси Компанiї: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33.
Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення Компанiї не вiдбувалось.
АТ "СК "IНГО Життя" належить до Банкiвської групи "Кредит Днiпро", яка
03.12.2020 р. за № 519 згiдно з Рiшенням Нацiонального банку України.

зареєстрована

Вiдповiдальна особа банкiвської групи - АТ "Банк Кредит Днiпро".
Станом на 31.12.2020 р., в Компанiї працювало 10 осiб (в тому числi штатних - 8).
Станом на 31.12.2019 р., в Компанiї працювало 15 осiб (в тому числi штатних - 12).

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 р., власниками iстотної участi АТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"IНГО ЖИТТЯ" були:
АТ "СК "IНГО" (м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33) - кiлькiсть акцiй, що належить
акцiонеру, становить 209988 шт., що складає 99,994285% статутного капiталу АТ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНГО ЖИТТЯ".
Станом на 31 грудня 2020 та 2019 р., кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) Компанiї
був Ярославський Олександр Владиленович.
Фiнансова звiтнiсть страхової компанiї "IНГО
31 грудня 2020 р., була пiдписана 08 лютого 2021 р.
1.1.

ЖИТТЯ"

за

рiк,

що

закiнчився

ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Безпрецедентнi
карантиннi
заходи,
запровадженi
країнами
пiсля
спалаху
COVID-19, призвели до значного звуження попиту та падiння свiтової торгiвлi. Подальшому
вiдновленню економiк основних торговельних партнерiв України сприятимуть поступове
нарощення зовнiшнього попиту, реалiзацiя вiдкладених iнвестицiйних проектiв, подальше
вiдображення позитивних ефектiв вiд фiскальних стимулiв поточного року, полiпшення ситуацiї
на ринку працi та пожвавлення споживчого попиту. Економiчна ситуацiя наприкiнцi 2020 року
свiдчить про поступове вiдновлення дiлової активностi в результатi адаптацiї економiчних
суб'єктiв до карантинних обмежень. Водночас збереження високого рiвня невизначеностi у
майбутньому продовжує стримувати iнвестицiйний попит. Виклики економiчної кризи зумовили
суттєве зростання видаткiв, основними прiоритетами яких є медицина, iнфраструктура, оборона.
Динамiка обмiнного курсу гривнi до долара США на мiжбанкiвському валютному ринку
упродовж року мала тенденцiю до зростання в результатi збiльшення попиту на iноземну валюту
з боку клiєнтiв банкiв на тлi скорочення її пропозицiї. Одним iз факторiв скорочення пропозицiї
iноземної валюти стало зменшення попиту нерезидентiв на гривневi ОВДП.
28 грудня 2020 року президентом України було пiдписано Закон про Державний бюджет України
на 2021 рiк, основнi параметри якого спрямованi на стимулювання попиту у вiдповiдь на кризовi
явища в економiцi. Як i в попередньому роцi, у 2021 роцi фiскальна полiтика буде стимулюючою,
i державний бюджет буде надавати в економiку бiльше коштiв, нiж вилучатиме з неї: первинний
дефiцит 2021 р. заплановано в обсязi 85 млрд. грн., або 1,9% ВВП.
У контекстi полiтичних змiн ступiнь непевностi, у тому числi щодо майбутнього напрямку
реформ в Українi, залишається вкрай високим. Окрiм цього, негативна динамiка свiтових ринкiв,
пов'язана з пандемiєю коронавiрусу, може мати подальший негативний вплив на економiку
України. Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки
передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку
України та бiзнес Компанiї.
1.2.

ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Заява про вiдповiднiсть
Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ), випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку

(РМСБО), та тлумачень, пiдготовлених Комiтетом з тлумачень МСФЗ (КТ МСФЗ).
Застосування припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя є органiзацiєю,
здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i продовжуватиме свою
операцiйну дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр i в
подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Компанiї в Українi. На думку керiвництва,
застосування припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi її капiталу та намiри
акцiонерiв продовжувати надавати пiдтримку Компанiї.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено на основi iсторичної вартостi, за виключенням оцiнки
певних фiнансових iнструментiв, у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту бухгалтерської
звiтностi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" ("МСФЗ 9"), оцiнки будiвлi, яка облiковується за
переоцiненою вартiстю згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16
"Основнi засоби" ("МСБО 16") та страхових зобов'язань, якi оцiнюються у вiдповiдностi до
Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 4 "Договори страхування" ("МСФЗ 4").
?
Функцiональна валюта
Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено в основнiй валютi середовища, у якому Компанiя
провадить свою операцiйну дiяльнiсть, а саме, у нацiональнiй валютi України - українськiй гривнi.
Якщо не зазначено iнше, суми подаються у тисячах українських гривень, округлених до
найближчої тисячi.
Операцiї в iноземних валютах
Операцiї в iноземних валютах на момент первiсного визнання вiдображаються у валютi подання
фiнансової звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi, iз застосуванням курсiв обмiну
валют на дату вiдповiдної операцiї. Прибутки та збитки, якi виникають в результатi курсових
рiзниць за такими операцiями та в результатi переоцiнки монетарних активiв та зобов'язань в
iноземнiй валютi, вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод.
Вiдповiднi курси обмiну валют, використанi пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, були
представленi таким чином:
Валюта
31 грудня 2020 р.,
у гривнях
31 грудня 2019 р.,
у гривнях
1 долар США 28,2746
23,6862
1 євро 34,7396
26,422
1.3. ВИКОРИСТАННЯ ОЦIНОК I ПРОФЕСIЙНИХ СУДЖЕНЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННI
ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ зобов'язує Керiвництво робити

судження, розрахунковi оцiнки й припущення, що впливають на застосування облiкової полiтики
й величину вiдображених у фiнансовiй звiтностi активiв i зобов'язань, доходiв i витрат. Фактичнi
результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок.
Оцiнки й припущення переглядаються на регулярнiй основi. Коригування в оцiнках визнаються в
тому звiтному перiодi, в якому були переглянутi вiдповiднi оцiнки, i в будь-яких наступних
перiодах, яких вони стосуються.
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i пасиви Компанiї
оприбутковуються та облiковуються за:
вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за
сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов'язання - за
сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов'язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi
пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань в процесi звичайної господарської дiяльностi;
справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для
придбання (обмiну) таких активiв; зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке
зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами;
вираз "обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони" означає наявнiсть добре поiнформованого
покупця, який має бажання купити, i добре поiнформованого продавця, що має бажання продати,
якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до
справедливої здiйснюється шляхом їх переоцiнки та класифiкацiї на предмет зменшення
корисностi;
амортизованою собiвартiстю - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове
зобов'язання та яка складається з собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної
суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж
первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки
вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.
Залежно вiд характеру та змiсту завдань рiзних складових облiкової системи, крiм зазначених в
облiковiй полiтицi оцiнок, використовуються й iншi види оцiнки окремих груп активiв i
зобов'язань.
Активи i зобов'язання Компанiї оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи
виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Пов'язаними сторонами Компанiї вважаються:
пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль
Компанiї або суттєво впливають на її дiяльнiсть, а також близькi члени родини таких фiзичних
осiб.
У процесi оцiнки операцiй мiж пов'язаними сторонами Компанiя використовує метод
порiвнюваної неконтрольованої цiни (застосовується цiна, яка визначається за цiною на
аналогiчну готову продукцiю (товари, роботи, послуги), що реалiзується не пов'язаному з
продавцем покупцевi за звичайних умов дiяльностi).
1.4.

ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Компанiї, згiдно зi ст. 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV, складена за Мiжнародними
стандартами. Визнанню пiдлягають всi активи та зобов'язання, що вiдповiдають критерiям
визнання вiдповiдно до МСФЗ.
Стандарти, що набули чинностi з 1 сiчня 2020 року, але не мали суттєвого впливу на Компанiю:
-

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти";
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї";
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Змiни стосуються процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використовуються
в рiзних фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до похiдних iнструментiв.
Поправки:
змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, що
контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i
грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи;
обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа
внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи;
вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування.
Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть пiдприємства через вiдсутнiсть елементiв
хеджування, що базуються на процентних ставках.
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Основнi вимоги:
Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз внескiв i суттєвих
процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу.
Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого процесу,
у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали вiддачу.
У разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути наявним
органiзований трудовий колектив.
Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах i послугах, якi
надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому
виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод. Крiм того,
наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi
елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи.
Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться
бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в
одному активi (або групi аналогiчних активiв).
Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть пiдприємства.

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових
оцiнках та помилки"
Основнi вимоги:
Змiни уточнюють визначення суттєвостi, пояснення до цього визначення та застосування цього
поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших
стандартах МСФЗ.
Iнформацiя є суттєвою, якщо обгрунтовано очiкується, що її пропуск, спотворення або
затуманення може вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального
призначення, винесенi на пiдставi такої фiнансової звiтностi, що представляє фiнансову
iнформацiю про звiтуючу компанiю.
Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх стандартах МСФЗ.
"Концептуальна основа фiнансової звiтностi"
Основнi вимоги:
У новiй редакцiї оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а також додано
новi положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних
у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно нової редакцiї iнформацiя, представлена у фiнансовiй
звiтностi, також повинна допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiї в
управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi трактується через пiдтримку
нейтральностi представлених даних. Обачнiсть визначається як прояв обережностi при винесеннi
суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних трактується як подання сутi операцiй,
а не тiльки їх юридичної форми. Нова редакцiя КОФЗ передбачає двi форми звiтностi: звiт про
фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i
розкриття", визначається, що данi фiнансової звiтностi представляються за певний перiод i мiстять
порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi данi.
У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче пiдприємство", пiд яким мається на увазi
сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi та поняття зведеної звiтностi.
Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не
розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i
зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень або вiдтокiв. Замiсть цього визначення
економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу / зобов'язання виробляти / передавати
економiчнi вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична i поточна вартiсть
(справедлива вартiсть, вартiсть використання)), iнформацiї, яку вони надають.
Перегляд даного документу не мав значного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
МСФЗ 16 "Оренда"
Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 28.05.2020 р. внесла поправку до МСФЗ
16 "Оренда", а саме: "Поступки з оренди, що пов'язанi з пандемiєю "Covid-19".

Правки МСФЗ 16 дають змогу орендарям скористатися спрощеним практичним прийомом для
поступок з оренди, якщо вони виникають як прямий наслiдок пандемiї COVID-19. Тодi при
отриманнi орендних поступок, обумовлених пандемiєю, орендар має право не застосовувати до
них правила облiку модифiкацiї оренди. Але таким звiльненням вiд модифiкацiї орендар зможе
скористатися тiльки в тому випадку, якщо одночасно будуть дотриманi такi умови:
1)
переглянута компенсацiя за оренду практично не змiнилася чи зменшилася порiвняно з
величиною безпосередньо перед змiною;
2)
зниження орендних платежiв належить до платежiв з оренди, якi припадають на 30 червня
2021 року або ранiше. Наприклад, орендна поступка вiдповiдатиме цiй умовi, якщо вона приведе
до зменшення орендних платежiв у 2020 роцi i збiльшення орендних платежiв, якi будуть
здiйсненi пiсля 2020 року;
3)
немає жодних суттєвих змiн в iнших положеннях та умовах договору оренди.
Якщо орендар вирiшить скористатися цим практичним спрощенням для оренди, тодi вiн повинен
послiдовно застосовувати його до всiх договорiв оренди з аналогiчними характеристиками та в
аналогiчних обставинах.
Поправки в МСФЗ 16 актуальнi виключно для орендарiв. Орендодавцi повиннi, як i ранiше,
оцiнювати, чи є наданi ними оренднi поступки модифiкацiями оренди, i облiковувати їх
вiдповiдним чином.
Данi поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набули чинностi
Ряд нових стандартiв, роз'яснень та змiн до стандартiв вступає в силу для рiчних перiодiв, що
починаються з 01 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати. Зокрема, Компанiєю не було застосовано
достроково такi стандарти та роз'яснення змiн. Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита
нижче.
МСФЗ 17 "Страховi контракти"
МСФЗ 17 замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти" та пов'язанi з ним iнтерпретацiї, i набуває
чинностi для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року, при цьому його дострокове прийняття
дозволено у разi застосування також МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами"
та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Стандарт вимiрює страховi контракти або вiдповiдно до загальної моделi, або за спрощеною
версiєю цiєї моделi, яка називається "пiдхiд розподiлу страхової премiї". Загальна модель
визначена таким чином, щоб при первiсному визнаннi суб'єкт вимiрював групу контрактiв як
сукупну суму (a) суми грошових потокiв за виконанням зобов'язань (FCF), до яких включають
зваженi з урахуванням ймовiрностi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, коригування на
вiдображення вартостi грошей з урахуванням фактора часу (TVM) та фiнансовi ризики, пов'язанi
з такими майбутнiми грошовими потоками, а також коригування на нефiнансовий ризик; та (b)
маржi за контрактнi послуги (CSM).
Пiд час наступного вимiрювання поточна вартiсть групи страхових контрактiв наприкiнцi
кожного звiтного перiоду є сумою зобов'язання на решту перiоду покриття та зобов'язання за
пред'явленими вимогами. Зобов'язання на решту перiоду покриття складається з FCF, пов'язаних
з майбутнiми послугами, та CSM групи на таку дату. Зобов'язання за пред'явленими вимогами
вимiрюється як FCF, пов'язанi з минулими послугами, розподiленими до групи на таку дату.

Суб'єкт може спростити вимiрювання зобов'язання на решту перiоду покриття групи страхових
контрактiв, застосовуючи пiдхiд розподiлу страхової премiї, за умови, що пiд час первiсного
визнання суб'єкт обгрунтовано очiкує, що у такий спосiб можна досягти розумного наближення
до загальної моделi, або якщо перiод покриття кожного контракту в групi становить один рiк чи
менше.
Ефективна дата: 01.01.2021 р. (ретроспективно).
Дострокове застосування: Дозволяється у разi застосування також МСФЗ 15 та МСФЗ 9.
Застосування у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 р.: не застосований.
Вплив поправок: не суттєвий.
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
Рада з МСБО в сiчнi 2020 року випустила поправки до МСБО 1 "Класифiкацiя активiв та
зобов'язань як поточних (короткострокових) та непоточних (довгострокових)".
Тепер для класифiкацiї зобов'язань установлено такi вимоги:
зобов'язання належать до категорiї довгострокових, якщо на кiнець звiтного перiоду в
суб'єкта господарювання є iстотне право на вiдстрочення їх врегулювання як мiнiмум на
дванадцять мiсяцiв. У новiй версiї стандарту бiльше не згадується "безумовне право", оскiльки
кредити рiдко бувають безумовними (наприклад, з тiєї причини, що кредитна угода може мiстити
особливi умови);
визначаючи класифiкацiю, розглядають наявнiсть права, але не розглядають питання про
те, чи реалiзує суб'єкт господарювання це право. Таким чином, очiкування керiвництва не
впливають на класифiкацiю;
право вiдстрочити погашення зобов'язання iснує тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя
дотримується визначених договором умов на звiтну дату. Зобов'язання класифiкується як
короткострокове, якщо на звiтну дату або до неї було порушено якусь умову, навiть якщо пiсля
закiнчення звiтного перiоду вiд кредитора отримано звiльнення вiд обов'язку виконувати цю
умову. З другого боку, кредит класифiкується як довгостроковий, якщо особливу умову за таким
кредитом порушено тiльки пiсля звiтної дати;
"врегулювання" визначається як погашення зобов'язання грошовими коштами, iншими
ресурсами, що являють собою економiчнi вигоди, або власними пайовими iнструментами
органiзацiї. Стандартом передбачено виняток для конвертованих iнструментiв, якi можуть
конвертуватися у власний капiтал, але тiльки щодо тих iнструментiв, за якими опцiон на
конвертацiю класифiкують як iнструмент власного капiталу, який є окремим компонентом
складного фiнансового iнструменту.
Ефективна дата: 01.01.2022 р. (ретроспективно).
Дострокове застосування: дозволяється.
Застосування у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 р.: не застосований.
Вплив поправок: не суттєвий.

МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
В травнi 2020 року Рада з МСБО видала правки до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
"Надходження вiд продажу продукцiї, виробленої до використання основних засобiв в
вiдповiдностi з намiрами керiвництва".
Продукцiя може бути виготовлена i згодом продана з використанням об'єкта основних засобiв, до
того як цей об'єкт приведено в розташування i стан, придатний для його використання в спосiб,
визначений керiвництвом.
Наприклад, в процесi тестування виробничого обладнання можуть виготовлятись i продаватись
зразки продукцiї.
Ранiше параграф IAS 16:17 (e) передбачав, що будь-якi такi надходження вiд продажу продукцiї
повиннi вiднiматися з витрат на перевiрку вiдповiдного функцiонування активу (об'єкта основних
засобiв). Проте, переглянутий стандарт вимагає, щоб цi надходження визнавалися в складi
прибутку чи збитку вiдповiдно до чинних стандартiв.
Крiм того, собiвартiсть проданої продукцiї повинна визнаватися вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 2
"Запаси". При цьому, ключовою умовою є виробництво продукцiї з використанням основних
засобiв, а не продаж продукцiї.
Будь-якi такi надходження i витрати, а також статтi звiту про прибутки i збитки, до яких вони
включенi, повиннi бути розкритi у звiтностi, оскiльки така продукцiя не вважається виробленою
в ходi звичайної дiяльностi компанiї.
Змiни в пiдходi будуть застосовуватися ретроспективно, але тiльки до тих об'єктiв основних
засобiв, якi були приведенi в розташування i стан, придатний для їх використання в спосiб,
визначений керiвництвом, до або пiсля початку найраннiшого порiвняльного перiоду.
Будь-якi перехiднi коригування застосовуються до початкового залишку нерозподiленого
прибутку за найранiший порiвняльний перiод, представлений в звiтностi.
Ефективна дата: 01.01.2022 р. (ретроспективно).
Дострокове застосування: дозволяється.
Застосування у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 р.: не застосований.
Вплив поправок: не суттєвий.
МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"
В травнi 2020 року Рада з МСБО видала правки до МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi
зобов'язання та непередбаченi активи" "Обтяжливi договори - витрати на виконання договору".
МСФЗ (IAS) 37 визначає обтяжливий договiр як договiр, за яким неминучi витрати на погашення
зобов'язань перевищують економiчнi вигоди, якi, ймовiрно, будуть отриманi вiд його виконання.
До цього часу не було ясностi в питаннi, якi саме витрати можуть i повиннi потрапляти пiд це
визначення. Поправки уточнюють, що витрати на виконання договору включають в себе:

додатковi витрати, такi як сировина, матерiали i прямi трудовитрати;
розподiл витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням договорiв, таких як амортизацiя
основних засобiв, що використовуються при виконаннi цього договору.
Включення розподiлу прямих витрат в оцiнку того, чи є договiр обтяжливим, означає змiну
пiдходу до облiку для деяких компанiй, що може привести до бiльш раннього визнання резервiв i
/ або збiльшення резервiв по обтяжливих контрактiв.
Перехiднi положення вимагають, щоб компанiя застосовувала поправки до договорiв, якi дiяли на
початок звiтного перiоду, в якому прийнятi поправки.
Порiвняльнi перiоди не потрiбно перераховувати i кумулятивний вплив першого застосування
поправки буде визнаватися в звiтностi як коригування початкового залишку нерозподiленого
прибутку.
Ефективна дата: 01.01.2022 р.
Дострокове застосування: дозволяється.
Застосування у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 р.: не застосований.
Вплив поправок: не суттєвий.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
В рамках проекту Щорiчних Удосконалень МСФЗ 2018-2020 рр. була реалiзована поправка
"Облiк компенсацiї за в модифiкацiю фiнансових зобов'язань".
У нiй уточнюється, що в цiлях так званого "10%-го теста" [який визначає, чи є змiни фiнансових
зобов'язань (в результатi модифiкацiї договору) iстотними], приймається до уваги тiльки
компенсацiя, виплачена або отримана в рамках вiдносин позичальника i кредитора.
Поправка також уточнює, що якщо модифiкацiя договору призводить до припинення i замiни
первiсного фiнансового зобов'язання, будь-якi витрати або суми компенсацiї включаються до
розрахунку прибутку або збитку вiд припинення або замiни зобов'язання.
З iншого боку, якщо модифiкацiя не призводить до припинення або замiни зобов'язання, вона
коригує зобов'язання i повинна амортизуватися протягом строку дiї зобов'язання.
Ефективна дата: 01.01.2022 р.
Дострокове застосування: дозволяється.
Застосування у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 р.: не застосований.
Вплив поправок: не суттєвий.
Iншi змiни, внесенi в МСФЗ
Наступнi незначнi змiни були внесенi в iншi стандарти:

?
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Також були оновленi формулювання, що стосуються оцiночних зобов'язань, умовних зобов'язань,
непередбачених активiв i обов'язкових платежiв, щоб уникнути непередбачених наслiдкiв цiєї
змiни.
1.5.

КЛЮЧОВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Положення облiкової полiтики застосовувалися Компанiєю послiдовно у всiх звiтних перiодах,
представлених у цiй фiнансовiй звiтностi.
Змiни в облiковiй полiтицi
Починаючи з 23.05.2020 року
для визначення основних засобiв Компанiя змiнила вартiсний
критерiй зрiс з 6 000 грн. до 20 000 грн. Активи, вартiстю менше 6 000,00 грн., а з 23.05.2020
року вартiстю менше 20 000 грн. амортизуються в першому мiсяцi використання об'єкта в
розмiрi 100% його вартостi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi окремо або в результатi угод з об'єднання бiзнесу, визнаються
окремо вiд гудвiла, якщо вони вiдповiдають визначенню нематерiальних активiв та їх справедлива
вартiсть може бути достовiрно визначена.
Нематерiальнi активи з певним строком корисного використання, придбанi окремо або в
результатi угод з об'єднання бiзнесу, визнаються за фактичними витратами за винятком
накопичених сум амортизацiї й збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя розраховується за лiнiйним
методом протягом строку їх корисного використання.
Строк корисного використання й метод амортизацiї переглядаються наприкiнцi кожного звiтного
року. Змiни застосовуються перспективно.
Строк корисного використання об'єкта визначається, виходячи з юридичних прав Компанiї на
актив, та вiдображається в протоколах постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї. Одиницею
облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є безстроковими. Вони не амортизуються, але
аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть пiдстав для оцiнки таких активiв як
безстрокових.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання, придбанi окремо або в
результатi угод з об'єднання бiзнесу, не амортизуються. Тестування нематерiальних активiв на
знецiнення проводиться Компанiєю щонайменше раз на рiк, а також у всiх випадках, коли iснують
ознаки їх можливого знецiнення. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного
використання визнаються за фактичними витратами за винятком збиткiв вiд знецiнення.
Основнi засоби

Власнi активи
Об'єкти основних засобiв крiм об'єктiв нерухомостi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за
iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. Об'єкти нерухомостi облiковуються за справедливою вартiстю.
Якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, якi мають рiзний строк
корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв.
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання
(експлуатацiї), установлений засiданням iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше року i вартiсть якого
дорiвнює або бiльше 6 000 грн., з 02.05.2020 р. дорiвнює 20 000 грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, починаючи з мiсяця
введення в експлуатацiю основних засобiв.
Дiапазон строкiв корисного використання становить:
-

будинки та споруди - 65 рокiв;
машини та обладнання - 5 рокiв;
транспортнi засоби - 10 рокiв;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки;
iншi - 12 рокiв.

Майбутнi витрати
Витрати на замiну компонента об'єкта основних засобiв капiталiзуються, в той час як балансова
вартiсть даного компонента списується. Iншi наступнi витрати капiталiзуються в тому випадку,
якщо будуть отриманi вiдповiднi економiчнi вигоди вiд понесення таких витрат.
Всi iншi витрати, включаючи витрати на ремонт i обслуговування, вiдображаються у складi
прибутку або збитку в момент понесення.
Переоцiнка
Нерухомiсть Компанiї пiдлягає переоцiнцi на регулярнiй основi, в залежностi вiд змiн
справедливої вартостi будинкiв та споруд, що пiдлягають переоцiнцi.
Збiльшення вартостi об'єктiв нерухомостi вiдображається у складi iншого додаткового капiталу,
за винятком випадкiв, коли вiдбувається вiдшкодування попереднього зменшення в результатi
переоцiнки вартостi зазначених об'єктiв, вiдображеного у складi витрат. В такому випадку,
результат переоцiнки вiдображається у складi доходiв.
Зменшення вартостi об'єктiв нерухомостi вiдображається у складi витрат, за виключенням
випадкiв, коли вiдбувається списання попереднього збiльшення в результатi переоцiнки вартостi
зазначених об'єктiв, вiдображеного у складi iншого додаткового капiталу. В такому випадку,
результат переоцiнки вiдображається
у складi iншого додаткового капiталу.
Амортизацiя

Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування протягом
передбачуваного строку корисного використання й вiдображається у складi витрат. Амортизацiю
активу починають нараховувати, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн
доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї
у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю не припиняють, коли актив не буде
використовуватись або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований
повнiстю.
По земельних дiлянках амортизацiя не нараховується.
?
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються в Балансi Компанiї у той момент, коли
Компанiя стає стороною контрактних зобов'язань стосовно вiдповiдного iнструменту.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за
вирахуванням будь-яких витрат на проведення операцiй. Прибуток або збиток на момент
первiсної оцiнки визнається у Звiтi про фiнансовий результат за поточний перiод або
вiдображається безпосередньо у складi власного капiталу, якщо фiнансовий iнструмент є
результатом операцiї з капiталом.
Взаємозалiк активiв i зобов'язань
Фiнансовi активи й зобов'язання вiдображаються в Балансi у згорнутому виглядi лише в тому
випадку, якщо для цього iснують юридичнi пiдстави й намiр сторiн врегулювати заборгованiсть
шляхом взаємозалiку або реалiзувати актив i виконати зобов'язання одночасно.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи класифiкуються за такими спецiальними категорiями:
фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
переоцiнки у складi прибутку або збитку;
дебiторська заборгованiсть;
фiнансовi активи, утримуванi до погашення.
Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент
їхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи Компанiї, в основному, представленi
дебiторською заборгованiстю вiд страхової дiяльностi та iнвестицiями, утримуваними до
погашення.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими виплатами, або виплатами, якi пiдлягають визначенню,
а також з фiксованими строками погашення класифiкуються як такi, що утримуються до
погашення, якщо Компанiя має намiр та здатнiсть утримувати їх до погашення. Пiсля первiсного
визнання фiнансовi активи, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
використанням ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого зменшення
корисностi. Прибутки i витрати визнаються у складi фiнансових результатiв поточного перiоду у
разi припинення визнання iнвестицiї або зменшення її корисностi, а також у процесi амортизацiї.

Знецiнення
Компанiя визнає резерв на очiкуванi кредитнi збитки для всiх боргових iнструментiв, якi не
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Для дебiторської заборгованостi та контрактних активiв Компанiя застосовує спрощений пiдхiд
до розрахунку резерву очiкуваних кредитних збиткiв. Таким чином, Компанiя не вiдстежує змiни
кредитного ризику, а замiсть цього визнає резерв пiд очiкуванi збитки за весь термiн.
Припинення визнання фiнансових активiв
Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовується, частини фiнансового активу або частини
групи подiбних фiнансових активiв) припиняється, коли:
припиняють свою дiю контрактнi права на отримання грошових потокiв вiд даного
фiнансового активу; або
Компанiя зберiгає право на отримання потокiв грошових коштiв вiд активу або прийняла
на себе зобов'язання сплатити потоки грошових коштiв у повному обсязi без суттєвої затримки
третiй сторонi на основi договору про передачу; та або
Компанiя передала усi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння активом; або
Компанiя не передала i не зберегла усi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння активом,
але передала контроль над активом.
Фiнансовi iнвестицiї
Оцiнка фiнансових iнвестицiй на дату складання звiтностi
При складаннi звiтностi застосовуються наступнi методи оцiнки фiнансових iнвестицiй:
за справедливою вартiстю - вiдображаються всi iнвестицiї крiм iнвестицiй, якi
утримуються до їх погашення або облiковуються за методом участi в капiталi, а також iнвестицiї,
справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо;
за амортизованою собiвартiстю - вiдображаються iнвестицiї, що утримуються до
погашення, позики та дебiторська заборгованiсть;
за методом участi в капiталi - вiдображаються iнвестицiї в асоцiйованi, дочiрнi та спiльнi
пiдприємства, якщо вони не утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти мiсяцiв з
дати придбання. При складаннi звiтностi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в акцiї та iншi
корпоративнi права оцiнюються залежно вiд частки iнвестора в капiталi об'єкту iнвестування.
Якщо вона менше 25% власного капiталу об'єкту iнвестування, фiнансовi iнвестицiї повиннi бути
вiдображенi в балансi за собiвартiстю або за найменшою iз двох оцiнок - собiвартiстю або
ринковою вартiстю.
Оцiнка фiнансових iнвестицiй при вибуттi
Усi операцiї з придбання або продажу фiнансових iнвестицiй, що передбачають поставку
протягом перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку, визнаються на дату
здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя зобов'язалась надати фiнансову iнвестицiю. Усi
iншi операцiї визнаються на дату розрахунку.
Пiсля продажу iнвестицiї рiзницю мiж чистою виручкою вiд реалiзацiї i балансовою вартiстю слiд

визнавати як дохiд або витрати.
Якщо iнвестицiя була поточним активом, вiдображеним на основi iнвестицiйного портфеля за
нижчою iз двох оцiнок - собiвартiстю або ринковою вартiстю, прибуток чи збиток вiд продажу
слiд визнавати на основi собiвартостi.
Компанiя списує фiнансовi активи з балансового облiку, коли активи погашенi або права на
отримання грошових потокiв вiд активiв втратили свою чиннiсть iншим чином.
Станом на кожну звiтну дату Компанiя перевiряє, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що
фiнансовий актив може виявитися знецiненим.
Не рiдше одного разу на рiк в Компанiї згiдно з наказом проводиться iнвентаризацiя фiнансових
iнвестицiй Компанiї.
?
Договори страхування життя
Договiр страхування життя, за яким Компанiя бере на себе страховий ризик вiд iншої сторони
(далi - страхувальник), погоджуючись здiйснити страхову виплату, згiдно з договором, у разi
нещасного випадку, що стався iз застрахованою особою, та (або) хвороби застрахованої особи, у
разi смертi застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разi
дожиття застрахованої особи до закiнчення строку дiї договору страхування та (або) досягнення
застрахованою особою визначеного договором вiку.
Визнання й оцiнка договорiв страхування
Страховi премiї включають премiї за договорами страхування життя, укладеними протягом року,
i облiковуються як нарахованi в поточному звiтному перiодi, незалежно вiд того, чи вiдносяться
вони повнiстю або частково до майбутнiх перiодiв. Премiї облiковуються до сплати комiсiйних
винагород, що належать посередникам. Зароблена частина отриманих премiй визнається доходом.
Дохiд вiд премiй нараховується з моменту прийняття ризику протягом перiоду вiдповiдальностi
за вирахуванням математичних резервiв протягом всього строку дiї договору. Страховi премiї за
договорами, переданими у перестрахування, визнаються витратами вiдповiдно до характеру
наданого перестрахування протягом перiоду вiдповiдальностi.
Розiрвання договорiв страхування
Договори страхування можуть бути розiрванi, якщо є об'єктивний доказ того, що страхувальник
не прагне або не може виплачувати страхову премiю. Розiрвання договорiв впливає в основному
на договори страхування, вiдповiдно до яких страхова премiя виплачується частинами протягом
всього термiну дiї договору страхування. Розiрвання договорiв вiдображається у фiнансовiй
звiтностi в розмiрi страхових премiй.
Страховi виплати
Страховi виплати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати у перiодi, в якому вони
нарахованi.
Резерви належних виплат представляють собою сукупну оцiнку граничних збиткiв та включають
в себе резерви заявлених, але не виплачених збиткiв, а також резерв понесених, але не заявлених

збиткiв. Використовуванi методи й розрахунковi оцiнки страхових виплат переглядаються на
регулярнiй основi.
Страховi виплати й витрати на врегулювання збиткiв вiдображаються у складi доходiв або витрат
на пiдставi оцiнки зобов'язання перед застрахованою особою чи третiми особами, на яких
поширюються дiї страховика.
Страховi резерви
Розрахунок страхових резервiв iз страхування життя здiйснюється Страховиком згiдно з
Положенням про формування резервiв iз страхування життя вiд
24.06.2011 р., iз змiнами та доповненнями: № 1 вiд 27.12.2016 р., № 2 вiд 29.06.2017 р.,
розробленим вiдповiдно до Методики формування резервiв iз страхування життя, затвердженої
Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд
27.01.2004 р. № 24, iз змiнами, внесеними згiдно з Розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 01.03.2011 р. № 110, Розпорядженням Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 27.11.2012 р. №
2421 та вiд 04.02.2016 р. № 295.
Розрахунок математичних резервiв здiйснюється окремо за кожним чинним на звiтну дату
договором. Загальна величина математичного резерву дорiвнює сумi резервiв, розрахованих
окремо за кожним договором.
Якщо умовами Договору страхування передбачено право Страхувальника в майбутньому вибрати
спосiб виконання Страховиком зобов'язань за Договором (здiйснити одноразову страхову виплату
у разi досягнення Застрахованою особою визначеного Договором вiку чи виплату ануїтету,
змiнити перiодичнiсть виплати ануїтету тощо), то для розрахунку резервiв використовується
варiант, за яким актуарна вартiсть майбутнiх страхових виплат бiльша.
На дати, наступнi за днем закiнчення строку дiї Договору страхування, математичний резерв
вважається рiвним нулю.
Сума страхових резервiв за договорами довгострокового страхування життя i пенсiйного
страхування в межах недержавного пенсiйного забезпечення та сума страхових резервiв за
iншими договорами страхування життя розраховуються окремо.
Страховi резерви формуються у тiй валютi страхування, в якiй визначенi зобов'язання сторiн за
Договором страхування.
Розрахунок
резерву
нетто-премiй
на
страхову
рiчницю
здiйснюється
проспективно - як рiзниця мiж актуарною вартiстю потоку майбутнiх страхових виплат (без
врахування бонусiв) та актуарною вартiстю потоку майбутнiх страхових нетто-премiй.
Резерви нетто-премiй за Договорами страхування розраховуються шляхом множення величини
страхової суми та (або) величини щорiчної додаткової пенсiї (рiчної виплати ануїтету), яка була
передбачена Договором при його укладаннi, на вiдповiднi величини резервiв нетто-премiй,
визначенi на одиницю страхової суми та (або) на одиницю щорiчної додаткової пенсiї (на
одиницю рiчної виплати ануїтету) згiдно з наведеними у цьому роздiлi формулами.
Загальний розмiр резерву нетто-премiй за Договором страхування дорiвнює сумi резервiв неттопремiй за всiма страховими ризиками кожної Застрахованої особи, вiдносно яких цей Договiр є

чинним на дату розрахунку резерву нетто-премiй.
Резерв бонусiв оцiнюється як актуарна вартiсть додаткових зобов'язань страховика.
Резерв витрат на ведення справи не формується та вважається рiвним нулю.
Резерв вирiвнювання розраховується у разi, якщо при розрахунку математичних резервiв за
договором актуарна вартiсть потоку майбутнiх страхових нетто-премiй перевищує 97 вiдсоткiв
вiд актуарної вартостi потоку майбутнiх страхових брутто-премiй, яка обчислюється на базисi
розрахунку резервiв, та дорiвнює величинi такого перевищення. В iншому випадку, резерв
вирiвнювання за договором не формується, а його величина вважається рiвною нулю.
Математичний резерв на звiтну дату, що не збiгається зi страховою рiчницею Договору,
розраховується методом iнтерполяцiї мiж розмiрами математичних резервiв на найближчi
страховi рiчницi.
Величина резерву заявлених, але неврегульованих збиткiв визначається у сумарному розмiрi не
сплачених на звiтну дату грошових сум, що мають бути виплаченi:
у зв'язку iз страховими випадками, про факт настання яких заявлено Страховику у
встановленому законодавством та Договором порядку. У цьому випадку за кожним Договором
страхування життя резерв складається з сумарного розмiру таких виплат за цим Договором, щодо
яких Страховик отримав заяву, але не прийняв рiшення щодо виплати або прийняв рiшення
здiйснити виплату, але не здiйснив цю виплату на дату розрахунку резерву;
при настаннi термiнiв здiйснення виплат ануїтету, за якими (термiнами) згiдно з умовами
Договору не вимагається заява на виплату. У цьому випадку за кожним Договором страхування
життя резерв складається з сумарного розмiру таких виплат, якi Страховик повинен був сплатити
на звiтну дату згiдно з умовами Договору, але не сплатив;
у зв'язку з достроковим припиненням дiї Договору або iз змiнами умов Договору. У цьому
випадку за кожним Договором страхування життя на звiтну дату резерв складається з сумарного
розмiру розрахованих але невиплачених викупних сум;
у зв'язку з настанням страхового випадку, який стався протягом звiтного перiоду або
попереднiх перiодiв, коли про факт дожиття застрахованої особи не було заявлено на звiтну дату.
У цьому випадку за кожним Договором страхування життя резерв складається з сумарного
розмiру таких виплат, якi Страховик повинен був сплатити на звiтну дату згiдно з умовами
Договору, але не сплатив.
Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснюється iз застосуванням
ланцюгового методу (Chain Ladder). Для розрахунку ланцюговим методом беруться данi не менше
нiж за 12 перiодiв (кварталiв) сплати (розвитку) збиткiв.
Для врахування незаробленої частини нарахованої нетто-премiї при розрахунку резерву неттопремiї (модифiкованого резерву нетто-премiї) застосовується наступний метод iнтерполяцiї:
в момент сплати (нарахування) чергової премiї згiдно з графiком сплати страхових премiй,
резерв нетто-премiї (модифiкований резерв нетто-премiї) збiльшується на розмiр вiдповiдної
нарахованої нетто-премiї;
в перiод мiж двома черговими моментами сплати (нарахування) премiї згiдно з графiком,
розмiр нетто-премiї, на який збiльшився резерв у момент останнього нарахування премiї,
зменшується пропорцiйно часу, що залишився до моменту наступного нарахування премiї.

Частка перестраховика в резервах довгострокових зобов'язань розраховується проспективно на
базисi розрахунку резервiв, виходячи iз частки вiдповiдальностi за Договором страхування, що
передана в перестрахування, або ретроспективно, на основi фактичного розмiру базової страхової
премiї за Договором перестрахування.
У випадку використання проспективного методу, частка перестраховика в резервi за
перестрахованим ризиком розраховується як добуток частки вiдповiдальностi перестраховика за
цим ризиком на суму (модифiкованого) резерву нетто-премiй за цим ризиком.
У випадку використання ретроспективного методу, частка перестраховика в резервi за
перестрахованим ризиком розраховується як добуток перестрахової премiї, нарахованої за даним
ризиком та вiдношення строку дiї перестрахового захисту, що залишився на дату розрахунку, до
всього строку дiї перестрахового захисту, за який перестрахова премiя була нарахована.
Частка перестраховика в резервах заявлених але неврегульованих збиткiв розраховується за
кожним ризиком, що переданий в перестрахування, i дорiвнює добутку частки вiдповiдальностi,
що була передана в перестрахування за даним ризиком, та розмiру очiкуваної виплати.
У випадку, якщо Договiр страхування, за яким формується резерв заявлених але не врегульованих
збиткiв, не задовольняє умови договору перестрахування, частка перестраховика за даним
Договором дорiвнює нулю.
Частка перестраховика в резервах збиткiв, якi виникли, але не заявленi розраховується вiдповiдно
до умов перестрахування, якi дiяли для кожного перiоду розвитку збиткiв.
Перевiрка адекватностi зобов'язань
Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є її страховi зобов'язання адекватними. Для
проведення Тесту на адекватнiсть резервiв довгострокових зобов'язань (математичних)
розрахунки проводяться методом дисконтування грошових потокiв, застосовуються
загальноприйнятi актуарнi методи та методи математичного моделювання комбiнованої
збитковостi. При дисконтуваннi використовується ставка дохiдностi 4%.
Оцiнка смертностi, страхових виплат по додаткових ризиках та дострокового припинення
договорiв страхування проводиться актуарними методами на основi таблицi смертностi (згiдно з
Правилами страхування) та з урахуванням наявного досвiду Компанiї по страховому портфелю.
Дебiторська та кредиторська заборгованостi за операцiями страхування, авансовi платежi
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдносно страхувальникiв, агентiв i
перестрахувальникiв є фiнансовими iнструментами i включаються до складу дебiторської й
кредиторської заборгованостi, а не до складу страхових резервiв або перестрахувальних активiв.
Компанiя регулярно перевiряє дебiторську заборгованiсть на наявнiсть ознак знецiнення.
Компанiя може провести залiк дебiторської й кредиторської заборгованостi, якщо iснує
законодавчо встановлене право здiйснити взаємозалiк.
Авансовi платежi враховуються на дату здiйснення платежу, але вiдображаються у складi
прибутку або збитку на дату надання послуг.
Дебiторська заборгованiсть та передоплати первiсно визнаються за собiвартiстю, а потiм

облiковуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати
При початковому визнаннi змiннi аквiзицiйнi витрати за страховими контрактами або
iнвестицiйними контрактами капiталiзуються у вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витратах,
що включаються до складу активiв у балансi та амортизуються вiдповiдно до доходу, визнаного
за цими контрактами. Вiдповiднiсть критерiям капiталiзацiї вимагає обов'язкової змiни
аквiзицiйних витрат залежно вiд укладання страхових контрактiв та поновлення iснуючих
страхових контрактiв, з якими цi аквiзицiйнi витрати безпосередньо пов'язанi.
Аквiзицiйнi витрати за страховими контрактами, що пiдлягають капiталiзацiї, включають
витрати, якi виникають внаслiдок придбання нових страхових контрактiв або поновлення
iснуючих страхових контрактiв, укладених протягом звiтного перiоду, та визнаються як актив
"вiдстроченi аквiзицiйнi витрати" у момент їх виникнення.
У подальшому вiдстроченi аквiзицiйнi витрати амортизуються та вiдносяться на витрати
пропорцiйно заробленим премiям, тобто, рiвномiрно протягом строку дiї контракту.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти є статтями, якi легко конвертуються в певну суму наявних коштiв
i пiддаються незначнiй змiнi вартостi. Суми, по вiдношенню до яких iснують якi-небудь
обмеження на їхнє використання, виключаються зi складу грошових i прирiвняних до них коштiв.
Компанiя включає до складу грошових i прирiвняних до них коштiв наявнi кошти й залишки на
банкiвських рахунках, короткостроковi депозити.
Акцiонерний капiтал
Викуп власних акцiй
У випадку викупу Компанiєю власних акцiй, сплачена сума, включаючи витрати, пов'язанi з
даним викупом, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як зменшення власного капiталу.
Дивiденди
Можливiсть Компанiї повiдомляти й виплачувати дивiденди регулюється чинним законодавством
України.
Вiдповiдно до МСФЗ, статтi власного капiталу згруповано, тому в Компанiї видiляють наступнi
статтi власного капiталу:
Зареєстрований капiтал - сукупнiсть внескiв (часток, акцiй) акцiонерами в майно Компанiї,
вираженi в грошовому вимiрi для забезпечення дiяльностi Компанiї;
Капiтал у дооцiнках - сума дооцiнка або уцiнки активiв Компанiї;
Резервний капiтал становлять кошти, що утворилися вiдрахуваннями прибутку на рiзнi
цiлi. Створений з метою покриття непередбачених збиткiв при лiквiдацiї Компанiї;
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - прибутки (збитки), одержанi в результатi
господарсько-фiнансової дiяльностi Компанiї. Нерозподiлений прибуток є власнiстю акцiонерiв i
збiльшує суму власного капiталу.

Оподаткування
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рiк i суму вiдстроченого податку.
Податок на прибуток вiдображається в складi доходiв або витрат в повному обсязi, за винятком
сум, що вiдносяться до операцiй, вiдображених у складi iншого сукупного доходу, або до операцiй
з власниками, вiдображених безпосередньо на рахунках власного капiталу, якi входять до складу
iншого сукупного доходу або безпосередньо до складу власного капiталу.
Витрати з поточного податку на прибуток являють собою очiкуваний податок до сплати,
розрахований на основi оподаткованого прибутку за рiк iз використанням ставок оподаткування,
що дiють на звiтну дату, i будь яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки.
По сутi, це - сума податку, зазначена пiдприємством у декларацiї з податку на прибуток, який
розрахований вiдповiдно до чинного податкового законодавства.
Поточний податок на прибуток вiд страхової дiяльностi розраховується як сума страхових
платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиками за договорами
страхування за ставкою 3%. Нарахований податок на дохiд вiд страхової дiяльностi є рiзницею,
яка зменшує фiнансовий результат до оподаткування. Пiсля коригування фiнансовий результат за
звiтний перiод оподатковується з урахуванням ставок по податку на прибуток, що дiють на звiтну
дату (18%).
Вiдстрочений податок вiдображається у вiдношеннi тимчасових рiзниць, що виникають мiж
балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, якi визначаються для цiлей їх вiдображення у
фiнансовiй звiтностi, i їх податковою базою.
Вiдстрочений податок не визнається у вiдношеннi наступних тимчасових рiзниць:
рiзницi, що не зменшують базу оподаткування;
рiзницi, що вiдносяться до активiв чи зобов'язань, факт первiсного визнання яких не
впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток.
Величина вiдстроченого податку визначається виходячи зi ставок податку на прибуток, якi будуть
застосовуватися в майбутньому, у момент вiдновлення тимчасових рiзниць.
Вiдстрочений податок вiдображається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому
буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй для покриття тимчасових рiзниць,
неприйнятих витрат по податках i невикористаних податкових пiльгах.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть
того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi
податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових
зобов'язань.
Визнання доходiв
Страховий дохiд або дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг облiковується в Компанiї за методом
нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї.
Iншi операцiйнi доходи - дохiд вiд iншої операцiйної дiяльностi визнається у випадку задоволення
наступних умов:

Компанiя передала покупцевi всi суттєвi ризики та вигоди, пов'язанi iз правом власностi на
товар;
Компанiя не бере участi у керiвництвi, пов'язаному iз володiнням, та не здiйснює
ефективного контролю за реалiзованими товарами;
сума доходу може бути достовiрно оцiнена;
витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку iз операцiєю, можуть бути достовiрно
визначенi;
ймовiрне отримання Компанiєю економiчних вигiд пов'язане з операцiєю.
Iншi фiнансовi доходи - це отриманi (нарахованi до отримання) дивiденди, вiдсотки та iншi
надходження, що є iнвестицiйними доходами (крiм дивидендiв, що отримуються вiд дочiрних
i/або асоцiйованих пiдприємств). У складi фiнансових доходiв також вiдображають суму
амортизацiї дисконту по iнвестицiях в борговi цiннi папери, фiнансовий дохiд, що пов'язаний з
фiнансовою орендою, а також прибуток вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй.
Iншi доходи - дохiд не операцiйного i не фiнансового походження, що отримується Компанiєю вiд
операцiй з переважно внутрiшнiми вкладеннями, зокрема вiд продажу на сторону довгострокових
активiв або вигiдного їх придбання; дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних
активiв i майнових комплексiв; дохiд вiд неоперацiйних курсових рiзниць та iншi доходи, якi
виникають у процесi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю Компанiї.
Процентнi доходи й витрати й комiсiйнi доходи
Процентнi доходи й витрати вiдображаються у складi доходiв або витрат з використанням методу
ефективної процентної ставки.
Процентнi доходи й витрати включають амортизацiю дисконту або премiї, або iншої рiзницi мiж
первiсною вартiстю iнструмента i його вартiстю на дату погашення, визначеної з використанням
ефективної процентної ставки.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi переводяться у функцiональну валюту Компанiї за валютним курсом,
що дiяв на дату здiйснення операцiї. Грошовi активи й зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi,
перераховуються за валютним курсом, що дiяв на звiтну дату. Негрошовi активи й зобов'язання,
вираженi в iноземнiй валютi, переводяться у функцiональну валюту за валютним курсом, що дiяв
на дату здiйснення операцiї. Курсовi рiзницi, якi виникають в результатi переводу в iноземну
валюту, вiдображаються у складi прибутку або збитку звiтного перiоду.
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про
основнi види валових грошових надходжень i виплат.
Звiт про власний капiтал
Змiни у власному капiталi у 2020 роцi вiдображенi у Звiтi про власний капiтал.
1.6.

УПРАВЛIННЯ СТРАХОВИМ РИЗИКОМ

Цiлi й полiтики управлiння ризиками з метою мiнiмiзацiї страхового ризику

В процесi здiйснення основної страхової дiяльностi Компанiя приймає на себе ризик виникнення
збиткiв вiд фiзичних осiб i органiзацiй, якi прямо пiдданi ризику. Приймаючи на себе ризики,
Компанiя пiддається невизначеностi щодо моменту виплати страхового вiдшкодування та розмiру
збитку за умовами договорiв страхування. Основний страховий ризик - це ризик того, що частота
й розмiр збиткiв будуть перевищувати очiкування. Страховi випадки за своїм характером є
випадковими, i їх фактична кiлькiсть i величина протягом одного будь-якого року можуть
вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених за допомогою статистичних методiв. Компанiя також пiддана
ринковому ризику у зв'язку зi здiйсненням страхової й iнвестицiйної дiяльностi. Компанiя
управляє страховим ризиком за допомогою використання встановлених статистичних методiв,
перестрахування концентрацiї ризику, встановлення лiмiтiв з андеррайтингу, затвердження
процедур схвалення угод, розробки правил встановлення страхових тарифiв, а також здiйснення
монiторингу виникаючих складних питань.
Страховиком контролюються наступнi класи ризикiв:
Андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування:
Ризик збiльшення рiвня смертностi - ризик, викликаний коливанням показникiв
смертностi, у разi, якщо зростання показникiв смертностi призводить до зростання вартостi
зобов'язань Компанiї;
Ризик збiльшення тривалостi життя - ризик, викликаний коливанням показникiв
смертностi, у разi, якщо спадання показникiв смертностi призводить до зростання вартостi
зобов'язань Компанiї;
Ризик непрацездатностi та шкоди здоров'ю - ризик, викликаний коливанням показникiв
тимчасової втрати працездатностi, встановлення iнвалiдностi або отримання травматичних
ушкоджень та/або функцiональних розладiв здоров'я;
Ризик збiльшення витрат на ведення справи - ризик, викликаний зростанням видаткiв,
пов'язаних з обслуговуванням договорiв страхування та перестрахування;
Ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй
та оцiнок їх наслiдкiв;
Ризик розiрвання договорiв - ризик, викликаний коливаннями спiввiдношення кiлькостi
достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених договорiв.
Ринковi ризики - ризики, пов'язанi iз зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює Компанiя,
якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни в ринкових
iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань Страховика:
Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
Ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання вартостi позикових коштiв;
Валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання курсiв обмiну валют;
Ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до
коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з
тим самим (або близьким) термiном до погашення;
Майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть;
Ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю

портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв
на стан активiв.
Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та
будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком:
Ризик невиконання своїх зобов'язань Страхувальником/Перестрахувальником - ризик
невиконання Страхувальника/Перестрахувальника взятих на себе будь-яких договiрних
зобов'язань перед Компанiєю;
Ризик невиконання своїх зобов'язань Перестраховиком - ризик невиконання
Перестраховиком взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Компанiєю;
Ризик невиконання своїх зобов'язань iнших договiрних сторiн - ризик невиконання iнших
договiрних сторiн взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Компанiєю.
Операцiйнi ризики - ризики фiнансових втрат страховика, що виникають через недолiки
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи,
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу:
Ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Компанiї, що виникає через помилки та
несанкцiонованi дiї персоналу;
Iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає в результатi
недолiкiв надiйностi технологiй;
Органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв;
Ризик фiзичного втручання - ризик пошкодження матерiальних активiв у результатi
стихiйних лих, пожеж, крадiжки, тероризму та iншого.
Правовi ризики - ризики втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв.
Ризики учасника фiнансової групи - ризики негативного впливу на фiнансовий стан страховикаучасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи,
до складу якої входить страховик.
Ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення
зобов'язань точно на момент настання строку погашення.
Репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру ринку до
якостi послуг Компанiї.
Керiвництво на постiйнiй основi здiйснює монiторинг дотримання iнструкцiй з андеррайтингу.
Перестрахування
В ходi ведення звичайної господарської дiяльностi Компанiя укладає договори перестрахування з
метою зниження ймовiрностi виникнення чистого збитку за допомогою часткової передачi ризику
перестраховикам. Договори перестрахування не звiльняють Компанiю вiд її первiсних зобов'язань
прямого страховика перед страхувальниками.
Переданi премiї й отриманi компенсацiйнi виплати вiдображаються у Балансi та Звiтi про
фiнансовий результат до вiдрахування комiсiйної винагороди.

Активи перестрахування включають суми до вiдшкодування вiд компанiй -перестраховикiв за
переданим страховим зобов'язанням. Суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв
розраховуються на основi резервiв збиткiв або врегульованих збиткiв за перестрахованими
договорами.
Суми, що вiдшкодовуються за договорами перестрахування, оцiнюються на наявнiсть ознак
знецiнення на кожну звiтну дату. Подiбнi активи знецiнюються в результатi подiй, що вiдбулися
пiсля первiсного визнання активiв, що свiдчить про те, що Компанiя може не одержати всю
належну їй суму, за умови, що зазначена подiя має вплив на розмiр вiдшкодування, яке Компанiя
повинна одержати вiд перестраховика, i його можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
Умови й термiни дiї договорiв страхування, якi впливають на величину, строки й невизначенiсть
майбутнiх потокiв коштiв, пов'язаних з договорами страхування, наведенi далi.
Кредитна якiсть активiв з перестрахування
Перестрахувальнi активи Компанiї в основному сплачуються до компанiй, що мають кредитний
рейтинг A.M. Best або S&P, але не нижче B-.
Припущення й аналiз чутливостi щодо короткострокових договорiв страхування
Припущення, що використовуються для оцiнки страхових активiв i зобов'язань, призначенi для
формування резервiв, достатнiх для покриття будь-яких зобов'язань, пов'язаних з договорами
страхування, представляється можливим оцiнити цю величину в майбутньому.
?
Однак, беручи до уваги невизначеностi, властивi процесу розрахункiв резервiв належних виплат,
iснує ймовiрнiсть того, що кiнцевий результат буде вiдрiзнятися вiд первiсної оцiнки зобов'язань.
Резерв належних виплат не дисконтується з урахуванням тимчасової вартостi грошей.
Компанiя перевiряє припущення на предмет вiдповiдностi загальнодоступної ринкової iнформацiї
й iншої опублiкованої iнформацiї.
Оцiнка резерву належних виплат, що вiдбулися, але не заявленi, пов'язана з бiльшим ступенем
невизначеностi, нiж оцiнка вже заявлених збиткiв, за якими доступно бiльше iнформацiї. У зв'язку
з тим, що перiод виявлення збиткiв портфеля страхових продуктiв Компанiї носить
короткостроковий характер, врегулювання значної кiлькостi збиткiв вiдбувається протягом року
пiсля настання страхового випадку, що став причиною виникнення збитку.
Розрахунок резерву понесених, але не заявлених збиткiв здiйснюється iз застосуванням
математично-статистичних методiв для аналiзу розвитку збиткiв у страхуваннi.
II.

ОЦIНКА СТАТЕЙ ЗВIТНОСТI

2.1.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (КОДИ РЯДКIВ 1000, 1001, 1002)

Нематерiальнi активи
(тис. грн.)
Програмне забезпечення
На 31 грудня 2018 р.

Лiцензiї

Всього

придбання 329
30
вибуття
На 31 грудня 2019 р. придбання 329
30
вибуття
На 31 грудня 2020 р.
Накопичена амортизацiя
На 31 грудня 2018 р. 132
Нараховано за рiк 49
Списано при вибуттi На 31 грудня 2019 р. 181
Нараховано за рiк
Списано при вибуттi
На 31 грудня 2020 р.
Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2018 р. 197
На 31 грудня 2019 р. 148
На 31 грудня 2020 р. 98
?
2.2.

359
359

-

-

132
49
181

30
30
30

227
178
128

ОСНОВНI ЗАСОБИ (КОДИ РЯДКIВ 1010, 1011, 1012)

Основнi засоби
(тис. грн.)
Будiвлi та споруди Транспортнi засоби Iнструменти прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть
на 31 грудня 2018 р. 27 464 600
455
86
28 605
Придбання (виготовлення)
44
29
73
Вибуття
(60) (2)
(62)
на 31 грудня 2019 р.
27 464 600
439
113
28 616
Придбання (виготовлення)
34
Вибуття
на 31 грудня 2020 р.
23 569 425
173
0
24167
Накопичений знос
та знецiнення
на 31 грудня 2018 р.
3 445
100
283
86
3 914
Нараховано знос за рiк
Вибуття
Iншi змiни 114
на 31 грудня 2019 р. 3895

450
(60)
-114
175

75
(2)
300

77
(62)
113

29

4483

631

Нараховано знос за рiк
450
Вибуття
на 31 грудня 2020 р.
Чиста балансова вартiсть
на 31 грудня 2018 р. 24 019 500
на 31 грудня 2019 р. 23 569 425
на 31 грудня 2020 р. 23 119 350

75

59

0

172
139
114

0
0
0

24 691
24 133
23 583

584

Станом на 31 грудня 2020 р., справедлива вартiсть об'єкту нерухомостi була визначена на пiдставi
результатiв незалежної оцiнки. Для оцiнки об'єкту нерухомостi був використаний ринковий
метод, який грунтується на порiвняльному аналiзi результатiв продажiв аналогiчної нерухомостi.
Згiдно з проведеними тестами на знецiнення основних засобiв станом на 31 грудня 2019 р.,
суттєвих вiдхилень не виявлено, тому в бухгалтерському облiку дооцiнка не проводилась.
Якби об'єкт нерухомостi враховувався за iсторичною вартiстю за мiнусом накопиченої
амортизацiї, балансова вартiсть склала б:
-

на 31 грудня 2020 р. 8195 тис. грн.;
на 31 грудня 2019 р. - 8 344 тис. грн.

2.3.

ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ (КОД РЯДКIВ 1035, 1060)

Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у
складi прибутку або збитку за перiод, представленi цiнними паперами. До боргових iнвестицiй
належать облiгацiї внутрiшнiх державних позик Мiнiстерства фiнансiв України (ОВДП). Для їх
оцiнки на дату балансу застосований метод оцiнки за амортизованою собiвартiстю фiнансових
iнвестицiй (АСФI), тобто з урахуванням часткового їх списання внаслiдок зменшення корисностi,
яка збiльшена (зменшена) на суму накопиченої амортизацiї дисконту (премiї).
Станом на 31 грудня 2020 р., вартiсть ОВДП, якi будуть погашенi не ранiше
2022 р., становить 12 452 тис. грн. та вiдображенi в рядку 1035 Звiту про фiнансовий стан. Станом
на 31 грудня 2019 р., вартiсть ОВДП, якi вiдображенi в рядку 1035 становили 4 285 тис. грн.
Крiм того, нижче наведенi облiгацiї внутрiшнiх державних позик Мiнiстерства фiнансiв України,
погашення яких буде вiдбуватись протягом 2021 р., якi на кiнець звiтного перiоду визнанi у складi
поточних фiнансових iнвестицiй (р. 1160 Звiту про фiнансовий стан) в розмiрi 6 349 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2019 р., вартiсть ОВДП у складi поточних фiнансових iнвестицiй (р. 1160
Звiту про фiнансовий стан) в сумi 11 684 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2020 р.
Код ISIN
Сума, тис. грн.
UA4000194468
5 326,0
UA4000204556
1 023,0
Всього:
6 349,0

Дата оферти
16.06.2021
17.11.2021

Цiннi папери, утримуванi Компанiєю, не є простроченими або обтяженими заставою.
2.4.

ВIДСТРОЧЕНI АКВIЗИЦIЙНI ВИТРАТИ (КОД РЯДКА 1060)

Змiни вiдстрочених аквiзицiйних витрат за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi наступним
чином:
Показник
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати
(тис. грн.)
Залишок станом на 31.12.2020 р. 151
Збiльшення (зменшення) вiдстрочених аквiзицiйних витрат за звiтний перiод -1 509
Залишок станом на 31.12.2019 р. 1 660
Збiльшення (зменшення) вiдстрочених аквiзицiйних витрат за звiтний перiод
Залишок
станом
на
31.12.2018
356

р.

1 304
2.5.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВIДСТРОЧЕНОГО ПОДАТКУ (КОД РЯДКА 1500)

Тимчасовi рiзницi, що виникають мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображеною
у фiнансовiй звiтностi, i сумами, що використанi для цiлей розрахункiв оподатковуваної бази,
призводять до виникнення вимог з вiдстроченого податку станом на 31 грудня 2020 р.
Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання
Показник
Вiдстроченi податковi зобов'язання (тис. грн.)
Податковий вплив переоцiнки нерухомостi:
Залишок станом на 31.12.2019 р. 2 728
Зменшення вiдстроченого податкового зобов'язання за звiтний перiод (60)
Залишок станом на 31.12.2020 р. 2 668
У 2020 роцi нарахованi ВПЗ згiдно з передбаченою Податковим кодексом України вiд 02.12.2010
р. № 2755-VI ставкою оподаткування податком на прибуток в розмiрi 18%.
2.6.

ЗАПАСИ (КОД РЯДКА 1100)

Вартiсть запасiв Компанiї станом на 31.12.2019 р. становить 43 тис. грн., в т.ч. виробничi запаси 43 тис. грн.
Вартiсть запасiв Компанiї станом на 31.12.2020 р. становить 36 тис. грн., в т.ч. виробничi запаси 36 тис. грн.
2.7. ДЕБIТОРСЬКА
1140, 1155)

ЗАБОРГОВАНIСТЬ

(КОДИ

РЯДКIВ

1125,

1130,

1135,

Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю включає:
-

дебiторську заборгованiсть за договорами страхування (перестрахування);
дебiторську заборгованiсть перестраховикiв за страховими виплатами;
дебiторську заборгованiсть щодо комiсiйної винагороди пере страховикiв.

Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визнається на дату початку дiї
договорiв
страхування
(перестрахування)
та
є
заборгованiстю
страхувальникiв

(перестрахувальникiв) зi сплати страхових премiй вiдповiдно до договору на звiтну дату.
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв (перестрахувальникiв) визначається за кожним
договором страхування (перестрахування).
Дебiторська заборгованiсть перестраховикiв за виплатами страхового вiдшкодування визнається
в момент визнання кредиторської заборгованостi Компанiї за виплатами страхового
вiдшкодування та оцiнюється вiдповiдно до умов договору перестрахування.
Дебiторська заборгованiсть щодо комiсiйної винагороди, яка пiдлягає сплатi перестраховиками,
визнається на дату початку дiї договорiв перестрахування та визначається на пiдставi договорiв
перестрахування ризикiв Компанiї.
Iнша дебiторська заборгованiсть включає:
дебiторську заборгованiсть працiвникiв та iнших осiб;
дебiторську заборгованiсть постачальникiв товарiв, робiт, послуг, якщо формою
розрахунку є попередня оплата;
iншу дебiторську заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю та iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Код 31.12.2020 р.
(тис. грн.)
31.12.2019 р.
(тис. грн.)
Заборгованiсть клiєнтiв зi сплати страхових премiй 15,4 1125 631
3 782
Заборгованiсть перестраховикiв 1155 7 887 10 258
Заборгованiсть за розрахунками по комiсiї цедента
1155 515
3 865
За виданими авансами
1130 74
15
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 1135 12
6
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв
1140 781
816
Дебiторська заборгованiсть персоналу
1155 14
8
Витрати майбутнiх перiодiв за страхування авто 1155 17
20
Дебiторська заборгованiсть за ЄСВ
1155 97
УСЬОГО СТРАХОВОЇ ТА IНШОЇ ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI
770
2.8.

10 028 18

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ (КОД РЯДКА 1165, 1160)

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошi на рахунках у банках, iншi
короткостроковi лiквiднi iнвестицiї зi строком розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за їх номiнальною вартiстю. Грошовi кошти в
iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком в гривнi за курсом Нацiонального банку на день
складання фiнансової звiтностi.
Курсовi рiзницi, якi виникають внаслiдок рiзницi оцiнки активiв та зобов'язань, вартiсть яких
виражена в iноземнiй валютi на дату первiсного визнання i дату складання фiнансового звiту,
вiдображаються як дохiд або витрати перiоду, в якому вони виникають.
Грошовi кошти

Найменування показника На кiнець 2020 р.
(тис. грн.)
На кiнець 2019 р.
(тис. грн.)
Каса 0
4
Поточний рахунок у банку 3 771 4 531
Еквiваленти грошових коштiв
0
13 430
Разом 3 771 17 965
Грошовi кошти та їх еквiваленти з рядка 1165 Балансу станом 31.12.2019 р. представленi
депозитними вкладами, якi розмiщенi в банкiвських установах з надiйним фiнансовим рейтингом
за даними агентств, якi мають кредитний рейтинг не нижче, нiж АА за нацiональною рейтинговою
шкалою.
В рядку 1160 Балансу станом на 31.12.2020 р. представленi депозитнi вклади в сумi 37 050 тис.
грн., якi розмiщенi в банкiвських установах бiльше 3-х мiсяцiв.
Середня вiдсоткова ставка за депозитами у 2020 роцi склала 14,1%, у 2019 роцi склала 15,4%.
2.9. ЧАСТКА
РЯДКА 1180)

ПЕРЕСТРАХОВИКIВ

У

СТРАХОВИХ

РЕЗЕРВАХ

(КОД

Оцiнка частки перестраховикiв у резервi довгострокових зобов'язань iз страхування життя
здiйснюється у порядку, за яким визначається оцiнка резерву довгострокових зобов'язань iз
страхування життя, згiдно з Положенням про формування резервiв зi страхування життя АТ "СК
"IНГО ЖИТТЯ", затвердженим Нацiональною Комiсiєю, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг.
Частка перестраховикiв в резервi довгострокових зобов'язань iз страхування життя визначається
щомiсячно.
Оцiнка частки перестраховикiв у резервах належних виплат здiйснюється вiдповiдно до умов
договору перестрахування. Частка перестраховикiв у резервах належних виплат визначається на
дату подання заяви (повiдомлення) про страховий випадок.
Передача частини страхового ризику перестраховику не звiльняє Компанiю вiд виконання своїх
зобов'язань перед страхувальниками.
У АТ "СК "IНГО ЖИТТЯ" впродовж 12 мiсяцiв 2020 р. перевищення частки страхових платежiв,
належних перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежiв, а також перевищення
частки страхових виплат (вiдшкодування), компенсованих перестраховиками, над загальним
обсягом сплачених страхових виплат не було.
31.12.2020 р.
(тис. грн.)
31.12.2019 р.
(тис. грн.)
У резервах довгострокових зобов'язань 1 547 6 579
У резервах належних виплат
6 394 3 846
Частка перестраховикiв у страхових резервах
7 941 10 425

2.10. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПIТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ, КАПIТАЛ В
ДООЦIНКАХ, НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ДОХIД (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК) (КОДИ РЯДКIВ 1400,
1405, 1415, 1420)
Власний капiтал Компанiї, станом на 31.12.2020 р., в розмiрi 49 723 тис. грн. складається з:
-

"Зареєстрований (Статутний) капiтал" - 21 000 тис. грн.;
"Додатковий капiтал" 12 000 тис. грн.;
"Капiтал у дооцiнках" 12 202 тис. грн.;
"Резервний капiтал" 283 тис. грн.;
"Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" 4 238 тис. грн.

Власний капiтал Компанiї, станом на 31.12.2019 р., в розмiрi 32 416 тис. грн.
-

складається з:

"Зареєстрований (Статутний) капiтал" - 21 000 тис. грн.;
"Капiтал у дооцiнках" 12 454 тис. грн.;
"Резервний капiтал" 133 тис. грн.;
"Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" (1 171) тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капiтал
(тис. грн.)
Кiлькiсть простих акцiй
Номiнальна вартiсть простих акцiй (грн.)
Станом на 31.12.2020 р.
21 000
210 000
100
Станом на 31.12.2019 р.
21 000 210 000
100
Станом на 31 грудня 2020 р. та 2019 р., усi випущенi акцiї Компанiї були зареєстрованi та повнiстю
оплаченi.
Станом на 31 грудня 2020 р. та 2019 р., номiнальна вартiсть простих акцiй становила 100,00
гривень за акцiю.
Станом на 31 грудня 2020 р. та 2019
АТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГО ЖИТТЯ" є:

р.,

власниками

iстотної

участi

АТ "СК "IНГО" (м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 - кiлькiсть акцiй, що належить
акцiонеру, становить 209988 шт., що складає 99,994285% статутного капiталу АТ "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНГО ЖИТТЯ".
Статутний капiтал Компанiї сформовано внесками акцiонерiв. Розмiр статутного капiталу
зафiксовано в Статутi Компанiї. Збiльшення статутного капiталу у звiтному перiодi не
вiдбувалось.
Акцiї Компанiї вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю.
Емiсiйного доходу не було.
Виплата дивiдендiв у 2020 та 2019 рр. не вiдбувалась.
Кiлькiсть звичайних акцiй, що перебувають в обiгу (штук)
(тис. грн.)
Залишок за станом на 31 грудня 2018 р. 210 000
21 000
Залишок за станом на 31 грудня 2019 р. 210 000
21 000

Акцiонерний капiтал

Залишок за станом на 31 грудня 2020 р.

210 000

21 000

Резервний капiтал (фонд) Компанiї створюється у розмiрi не менше 15% статутного капiталу
Компанiї i призначається для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та
запланованих витрат.
Основною метою Компанiї вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог законодавства
України щодо рiвня достатностi капiталу й вимог регуляторних органiв в областi страхування,
дотримання законодавчо встановлених вимог наглядових органiв, а також забезпечення
фiнансової стабiльностi Компанiї, її здатностi продовжити здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.
На 31 грудня 2020 р., на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р., резервний капiтал Компанiї складає
вiдповiдно суму 283 тис. грн., 133 тис. грн. та 75 тис. грн.
Додатковий капiтал
Для виконання вимог Розпорядження № 850 вiд 07.06.2018 р. "Про затвердження Положення про
обов'язковi критерiї та нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика", а саме: для виконання
нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу було проведено засiдання Наглядової Ради
АТ "СК "IНГО" (вiдповiдно до структури власностi АТ "СК "IНГО ЖИТТЯ" основним акцiонером
Компанiї є АТ "СК "IНГО" - частка у статутному капiталi становить 99,99%). Вiдповiдно до
Протоколу Наглядової Ради АТ "СК "IНГО" № 06 вiд 24.06.2020 р., було затверджено рiшення
провести збiльшення додаткового капiталу
АТ
"СК
"IНГО
ЖИТТЯ"
шляхом
перерахування
грошових
коштiв
в
розмiрi
12 000 тис. грн. 26.06.2020 р. кошти в розмiрi 12 000 тис. грн. надiйшли на рахунок АТ "СК "IНГО
ЖИТТЯ".
Станом на 31.12.2020 р., АТ "СК "IНГО ЖИТТЯ" виконує всi вимоги Розпорядження № 850 вiд
07.06.2018 р.оку "Про затвердження Положення про обов'язковi критерiї та нормативи
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та
ризиковостi операцiй страховика".
Регулярний монiторинг рiвня достатностi капiталу дозволяє Компанiї прогнозувати дотримання
вимог вiдносно рiвня достатностi капiталу й завчасно виявляти необхiднiсть додаткових
капiталовкладень.
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р., дiяльнiсть у сферi страхування Компанiї
вiдповiдала вимогам вiдносно запасу платоспроможностi, розмiщення страхових резервiв й iнших
нормативiв, якi встановленi Мiнiстерством фiнансiв України та iншими органами, що регулюють
дiяльнiсть в областi страхування.
Компанiя прийняла рiшення про щомiсячне списання дооцiнок на нерозподiлений прибуток
пропорцiйно нарахованiй амортизацiї. Таким чином, у 2020роцi на нерозподiлений прибуток
списано дооцiнок 305 тис. грн. та у 2019 роцi списано вiдповiдно 305 тис. грн. Вiдстроченi
податковi зобов'язання, якi у зв'язку з цим виникають, вiднесено на рахунки капiталу в дооцiнках.
На 31 грудня 2020 р., 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р., капiтал в переоцiнках у власному
капiталi
Компанiї
складає
вiдповiдно
суму
12
202
тис.
грн.,

12 454 тис. грн. та 12 705 тис. грн.
2.11. СТРАХОВI РЕЗЕРВИ (КОДИ РЯДКIВ 1530, 1531, 1532)
Страховi резерви є оцiнкою обсягу зобов'язань Компанiї для здiйснення майбутнiх виплат.
В Компанiї формуються наступнi страховi резерви:
резерв довгострокових зобов'язань iз страхування життя (математичнi резерви) визначається за кожним договором страхування життя на основi актуарних розрахункiв;
резерв належних виплат - визначається за кожною заявленою страховою подiєю на дату
подання заяви (повiдомлення) про страховий випадок.
Загальна величина сформованих страхових резервiв складає в тому числi:
Код
рядка 31.12.2020 р.
(тис. грн.)
31.12.2019 р.
(тис. грн.)
резерви довгострокових зобов'язань iз страхування життя (математичнi резерви)
12 100 17 071
резерв належних виплат
1532 6 513 4 480
Усього страхових резервiв 1530 18 613 21 551

1531

Страховi резерви Компанiї сформованi в повному обсязi, вiдповiдно до вимог чинного
законодавства. Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є розрахованi страховi резерви
адекватними.
ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОШТIВ СФОРМОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВIВ
Категорiї активiв визначенi ст. 31 Закону України "Про страхування" вiд
07.03.1996 р. № 85/96-ВР для представлення страхових резервiв. Розмiщення страхових резервiв
в активах Компанiї наведено в таблицi:
(тис. грн.)
Активи
Всього на 31.12.2020 р.
У тому числi тi, якими представлено з урахуванням
вимог нормативно-правових актiв
Всього на 31.12.2019 р.
У тому числi тi, якими представлено з урахуванням вимог нормативно-правових актiв
Резерви iз страхування життя
Резерви iз страхування життя
Всього90 682,0
18 613 67 928,0
21 551,4
1) грошовi кошти на поточних рахунках
3 771,0
758,0 4 530,9
996,0
у тому числi 1.1) в iноземнiй валютi
3 327,0
758,0 2 634,1
0,0
2) банкiвськi вклади (депозити)
37 050,0
13 430,0
2 431,6
у тому числi 2.1) в iноземнiй валютi
4) нерухоме майно 23 119,0
1 861,0
23 569,1
2 155,0
8) цiннi папери, що емiтуються державою 18 802,0
15 593,0
15 968,8
15 968,8
9) права вимоги до перестраховикiв
7 940,0
10 425,3
у тому числi 9.1) до перестраховикiв - нерезидентiв
7 940,0
10 425,3

13) готiвка в касi

0

3,9

-

Страховi резерви станом на 31.12.2020 р. сформованi Компанiєю з урахуванням вимог
(принципiв) до безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi та якостi визначених
прийнятних активiв, встановлених ст. 31 Закону України "Про страхування" вiд 07.03.1996 р. №
85/96-ВР та Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй
страховика, затвердженого Розпорядженням Нацiональної Комiсiї, що здiйснює регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07.06.2018 р. № 850.
?
Перевищення фактичного запасу платоспроможностi
нормативним запасом платоспроможностi

страховика

над

розрахунковим

Назва показника
Станом на 31.12.2020 р.
(тис. грн.)
Станом на 31.12.2019 р.
(тис. грн.)
а) Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) =
= загальна сума активiв / рядок балансу 1300/ - сума нематерiальних активiв / рядок балансу 1000/
- загальна сума зобов'язань / сума рядкiв балансу 1595, 1695, 1700, 1800/
49 595,0
32
238,4
Нормативний запас платоспроможностi для страховикiв, якi здiйснюють види страхування, iншi,
нiж страхування життя, - бiльша iз визначених величин 605
853,6
1. Нормативний запас платоспроможностi для страховикiв, якi здiйснюють страхування життя:
загальна величина резерву довгострокових зобов'язань х 0,05 605
853,6
Величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi страховика над розрахунковим
нормативним запасом
48 990 31 384,8
Проведений аналiз пiдтверджує достатнiсть страхових резервiв Компанiї, сформованих на кiнець
звiтного перiоду. Для забезпечення страхових резервiв лiквiдними активами станом на 31.12.2020
р. Компанiєю приймалась сума, бiльша з розрахованих вище, вiдповiдно до вимог нацiонального
законодавства та перевiрена на достатнiсть зобов'язань.
Станом
на
31.12.2020
р.,
фактичний
запас
платоспроможностi
49 595 тис. грн., що перевищує нормативний запас платоспроможностi
48 990 тис. грн.

складає
на суму

Станом на кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи є її страховi зобов'язання адекватними. При
проведеннi перевiрки використовуються поточнi оптимальнi розрахунковi оцiнки всiх майбутнiх
потокiв коштiв вiдповiдно до умов укладених договорiв, а також вiдповiдних витрат по
врегулюванню претензiй i iнвестицiйного доходу вiд розмiщення активiв, використовуваних для
покриття страхових резервiв.
2.12. СТРАХОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (КОДИ РЯДКIВ 1615,
1620, 1625, 1630, 1650)
(тис. грн.)
Код
рядка 31 грудня
2020 р.
31 грудня
2019 р.
Страхова кредиторська заборгованiсть

Заборгованiсть перед агентами, брокерами та iншими посередниками 1650 722
1 303
Передоплати за страховими премiями
1650 359
613
Заборгованiсть перед перестраховиками 1650 25 472 26 619
За розрахунками по страховим виплатам 1650 404
0
Усього страхової кредиторської заборгованостi
26 957 28 535
Iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за товари та послуги
1615 5
52
За розрахунками з бюджетом
1620 2 036 1 801
За розрахунками зi страхування 1625 0
18
За розрахунками з оплати працi 1630 0
81
Усього iншої кредиторської заборгованостi
2 041 1 952
Усього страхової та iншої кредиторської заборгованостi
28 998 30 487
Зобов'язання за виплатами страхових вiдшкодувань
Зобов'язання визнаються на дату затвердження страхового акту, який є пiдставою для
нарахування в бухгалтерському облiку страхового вiдшкодування, та вiдображаються в балансi
за номiнальною вартiстю.
Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками
Зобов'язання визнаються на дату початку дiї договору перестрахування та вiдображаються в
облiку вiдповiдно до умов договору перестрахування.
Аванси, отриманi за договорами страхування
Попередня оплата - це суми премiї, отриманi до виникнення дебiторської заборгованостi за
нарахованими страховими премiями. У зв'язку з цим отриманi суми попередньої оплати
вiдображаються як зобов'язання з прямого страхування до початку дiї договору страхування, а
також до дати сплати премiї (у випадку сплати страхової премiї за дiючими договорами ранiше,
нiж визначено договором).
Заборгованiсть за агентською винагородою страховим агентам
Заборгованiсть за агентською винагородою страховим агентам в бухгалтерському облiку
визнається на дату пiдписання актiв виконаних робiт з такими агентами. Сума агентської
винагороди визначається вiдповiдно до ставок агентської винагороди, якi встановлюються
Правилами страхування, до сплачених страхових платежiв за договорами, укладеними за
посередництвом агентiв.
Компанiя не отримувала кредитiв та iнших позик протягом звiтного перiоду, у тому числi
поворотної фiнансової допомоги. Заборгованiсть за кредитами чи позиками станом на 31.12.2020
р. вiдсутня.
2.13. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (КОД РЯДКА 1660)
Iншi поточнi забезпечення включають:
забезпечення на невикористанi вiдпустки в сумi 165 тис. грн. та 168 тис. грн. станом на 31
грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. вiдповiдно;
резерв майбутнiх витрат в сумi 100 тис. грн. та 70 тис. грн. станом на

31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. вiдповiдно;
резерв забезпечення матерiального заохочення в сумi 350
708 тис. грн. станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. вiдповiдно.
2.14. ВIДСТРОЧЕНI
РЯДКА 1670)

КОМIСIЙНI

ДОХОДИ

ВIД

тис.

ПЕРЕСТРАХОВИКIВ

грн.

та

(КОД

До вiдстрочених комiсiйних доходiв Компанiї вiдноситься вiдстрочений комiсiйний дохiд вiд
перестраховикiв в сумi 873 тис. грн. та 1 015 тис. грн. станом на
31
грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. вiдповiдно.
Вiдстрочений комiсiйний дохiд вiд перестраховикiв - це неамортизований залишок комiсiйних
винагород, отримуваних вiд перестраховикiв, якi були вiднесенi на майбутнi перiоди, для їх
вiдповiдностi премiям, переданим у перестрахування.
2.15. ВИЗНАННЯ ДОХОДIВ I ВИТРАТ
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в перiод
початку дiї договорiв страхування (перестрахування) вiдповiдно до договору страхування.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких 1 рiк i менше, та
премiї за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в повному обсязi незалежно вiд
сплати чергових платежiв. Черговi платежi доходом не визнаються i є погашенням дебiторської
заборгованостi страхувальника (перестрахувальника) зi сплати чергових страхових платежiв.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких бiльше року, та
премiї за якими сплачуються частинами щорiчно, визнаються доходами в розмiрi рiчних
страхових премiй. За вищевказаними договорами, якi не припиняють своєї дiї у разi несплати
чергового рiчного платежу, черговi щорiчнi страховi премiї визнаються доходами у строки, якi
вказанi в договорi, а надходження чергових рiчних платежiв за такими договорами доходом не
визнаються i є погашенням дебiторської заборгованостi.
Витратами визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до
зменшення власного капiталу за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Фiнансовий результат формується в єдинiй облiковiй системi шляхом вiдображення доходiв i
витрат вiдповiдного звiтного перiоду.
Фiнансовий результат Компанiї зменшується на суму нарахованого податку на прибуток, який
розраховується за правилами податкового облiку.
Розрахунок податку на прибуток Компанiї здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового
кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI (зi змiнами та доповненнями). Доходи вiд страхової
дiяльностi оподатковуються за ставкою 0%, 3%, прибуток вiд дiяльностi iншої, нiж страхова - за
ставкою 18% у 2020 роцi.
Суми отриманих доходiв та понесених витрат (коди рядкiв 2010, 2050, 2070)
2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)

Чистi заробленi страховi премiї:
Премiї пiдписанi, валова сума
26 794
35 975
Премiї, переданi у перестрахування
(21 771)
(26 222)
Всього:
5023 9 753
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
Виплати працiвникам та витрати на соцiальнi заходи (768) (1 464)
Амортизацiйнi вiдрахування
(570) (612)
Iншi витрати
(158) (256)
Всього:
(1 496) (2 332)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами (2 113) (1 932)
Фiнансовi доходи (коди рядкiв 2220, 2240)
Фiнансовi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)
Процентнi доходи за депозитами та залишками
на поточних рахунках
3 704 1 950
Доходи вiд операцiй з ОВДП
3 196 2 226
Дохiд вiд змiни вартостi фiнансових iнструментiв
Всього:
6 928 4 202

28

26

Компанiя зазнає впливу коливань ринкових процентних ставок на свiй фiнансовий стан та грошовi
потоки. Процентна маржа може збiльшуватися або зменшуватися в результатi таких змiн або
призводити до збиткiв у разi виникнення несподiваних змiн.
Iншi операцiйнi доходи (код рядка 2120)
Iншi операцiйнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi наступним чином:
2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)
Витрати на ведення справи 62
108
Комiсiйна винагорода перестрахувальника
5 078 3 536
Частка виплат перестраховикiв
0
Дохiд вiд операцiй з валютою
0
606
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
12
14
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв
0
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв
0
Всього:
5 152 3 658
Адмiнiстративнi витрати (код рядка 2130)
Адмiнiстративнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi наступним чином:
2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)

Виплати працiвникам та на соцiальнi заходи
2 412 3 297
Витрати на автотранспорт 98
191
Амортизацiя 63
67
Послуги банкiв
59
65
Витрати на вiдрядження та представницькi витрати
11
32
Витрати на аудит та юридичнi послуги 145
99
Консультацiйнi послуги
15
14
Витрати на iншi податки 39
45
Витрати на бланки, канцтовари
73
63
Всього:
2 915 3 873
Витрати на збут (код рядка 2150)
Витрати на збут за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi наступним чином:
2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)
Винагорода брокерам та агентам 2 973 3 520
Всього:
2 973 3 520
Iншi операцiйнi витрати (код рядка 2180)
Iншi операцiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi наступним чином:
2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)
Витрати вiд операцiй з валютою 271
179
Штрафи
8
Витрати на списання безнадiйних боргiв 4
Всього:
275
190

3

Фiнансовi витрати (код рядка 2250)
Фiнансовi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином:
2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)
Амортизацiя премiї за ОВДЗ
Всього:
490
126

490

126

?
Податок на прибуток (код рядка 2300)
Сума витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2020 р. та
грудня 2019 р., включала вiдповiдно 2 041 тис. грн. та 1 808 тис. грн.
Основнi компоненти витрат з податку
31 грудня представленi таким чином:

на

прибуток

за

роки

що

31
закiнчилися

2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)
Поточний податок на прибуток 18%
Поточний податок на прибуток 3%793
Всього:
2 041 1 808

1 248 740
1 068

Рух грошових коштiв
У звiтi про рух грошових коштiв вiдображаються джерела отримання Компанiєю готiвкових та
безготiвкових коштiв, напрямки їх використання у звiтному перiодi, рух грошових коштiв за
звiтний перiод залежно вiд виду дiяльностi (операцiйна, iнвестицiйна, фiнансова). Результат змiн
у русi грошових коштiв у процесi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi вiдповiдає
змiнам у грошових коштах та їх еквiвалентах у звiтному перiодi. Для визначення обсягу руху
грошових коштiв Компанiя застосовує прямий метод. Прямий метод вимагає постiйного
накопичення даних про обороти (надходження i вибуття) грошових коштiв за напрямами.
Звiт про рух грошових коштiв за 2020 рiк складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових
коштiв" за прямим методом. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної,
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi компанiї. Форма звiту складається з таких основних
показникiв: "Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi", "Рух коштiв у результатi
iнвестицiйної дiяльностi", "Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi".
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд основної дiяльностi.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдних
iнвестицiйних ресурсiв, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйної програми
на основi вибору ефективних об'єктiв iнвестування та забезпечення їх реалiзацiї.
Фiнансова дiяльнiсть Компанiї спрямована на вирiшення таких основних завдань:
фiнансове забезпечення поточної виробничо-господарської дiяльностi;
пошук резервiв збiльшення доходiв, прибутку, пiдвищення рентабельностi
платоспроможностi.

та

Чистий рух грошових коштiв та їх еквiвалентiв дорiвнює сумi таких статей:
чистi грошовi кошти, що отриманi вiд операцiйної дiяльностi, використанi в операцiйнiй
дiяльностi;
чистi грошовi кошти, що отриманi вiд iнвестицiйної дiяльностi, використанi в
iнвестицiйнiй дiяльностi;
чистi грошовi кошти, що отриманi вiд фiнансової дiяльностi, використанi у фiнансовiй
дiяльностi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року дорiвнюють сумi таких статей:
-

грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року;
чистий рух грошових коштiв та їх еквiвалентiв за звiтний перiод;
вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв.

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав (14 995) тис. грн., за 2019 рiк 11 274 тис. грн.
Вплив змiни валютних курсiв в поточному роцi на залишок коштiв складає 801 тис. грн., за 2019
рiк (512) тис. грн. Залишок коштiв на 31 грудня
2020 р. становить 3
771 тис. грн., на 31 грудня 2019 р. становить 17 965 тис. грн.
2.16. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ ТА СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ
У процесi здiйснення страхової дiяльностi Компанiя приймає на себе ризик виникнення збиткiв
вiд фiзичних та юридичних осiб. Приймаючи на себе ризики, Компанiя пiддається невизначеностi
щодо моменту виплати страхового вiдшкодування та розмiру збитку за умовами договорiв
страхування.
Страховиком контролюються наступнi класи ризикiв:
"

Андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування:

Ризик збiльшення рiвня смертностi - ризик, викликаний коливанням показникiв
смертностi, у разi, якщо зростання показникiв смертностi призводить до зростання вартостi
зобов'язань Компанiї;
Ризик збiльшення тривалостi життя - ризик, викликаний коливанням показникiв
смертностi, у разi, якщо спадання показникiв смертностi призводить до зростання вартостi
зобов'язань Компанiї;
Ризик непрацездатностi та шкоди здоров'ю - ризик, викликаний коливанням показникiв
тимчасової втрати працездатностi, встановлення iнвалiдностi або отримання травматичних
ушкоджень та/або функцiональних розладiв здоров'я;
Ризик збiльшення витрат на ведення справи - ризик, викликаний зростанням видаткiв,
пов'язаних з обслуговуванням договорiв страхування та перестрахування;
Ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй
та оцiнок їх наслiдкiв;
Ризик розiрвання договорiв - ризик, викликаний коливаннями спiввiдношення кiлькостi
достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених договорiв;
"
Ринковi ризики - ризики, пов'язанi iз зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює
Компанiя, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни в
ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань Страховика:
Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
Ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання вартостi позикових коштiв;
Валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання курсiв обмiну валют;
Ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до
коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з
тим самим (або близьким) термiном до погашення;
Майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть;
Ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю
портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв
на стан активiв;

"
Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика,
боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком:
Ризик невиконання своїх зобов'язань Страхувальником/Перестрахувальником - ризик
невиконання Страхувальника/Перестрахувальника взятих на себе будь-яких договiрних
зобов'язань перед Компанiєю;
Ризик невиконання своїх зобов'язань Перестраховиком - ризик невиконання
Перестраховиком взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Компанiєю;
Ризик невиконання своїх зобов'язань iнших договiрних сторiн - ризик невиконання iнших
договiрних сторiн взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Компанiєю;
"
Операцiйнi ризики - ризики фiнансових втрат страховика, що виникають через недолiки
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї,
контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та
несанкцiонованi дiї персоналу:
Ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Компанiї, що виникає через помилки та
несанкцiонованi дiї персоналу;
Iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає в результатi
недолiкiв надiйностi технологiй;
Органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв;
Ризик фiзичних втручань - ризик пошкодження матерiальних активiв у результатi
стихiйних лих, пожеж, крадiжки, тероризму та iншого;
Правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв;
"
Ризики учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан
страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого
учасника групи, до складу якої входить страховик;
"
Ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення
зобов'язань точно на момент настання строку погашення;
"
Репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру ринка
до якостi послуг Компанiї.
"
Кредитний ризик - максимальний обсяг кредитного ризику, що стосується фiнансових
активiв, є балансова вартiсть фiнансових активiв, що вiдображена у статтях звiту про фiнансовий
стан (або у детальному аналiзi, який наведено у примiтках). Компанiя здiйснює регулярний
монiторинг дебiторської заборгованостi за договорами страхування, перестрахування, а також
iншої дебiторської заборгованостi з точки зору її погашення. З метою зменшення ризику
дефолту контрагента за рахунками i депозитами в банках Компанiя розмiщує свої кошти в банках
з високими кредитними рейтингами.
Станом на 31.12.2020 р., всi ризики, що контролюються Страховиком, не потребують мiнiмiзацiї
та/або пом'якшення їх наслiдкiв.
Станом на 31.12.2020 р., фактичний запас платоспроможностi перевищує нормативний запас
платоспроможностi та додатковий капiтал, необхiдний для покриття ризикiв, на 48 990 тис. грн.
2.17. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Станом на 31.12.2020 р., АТ "СК "IНГО ЖИТТЯ" не має судових позовiв щодо виконання
страховиком зобов'язань за договорами страхування (перестрахування).
Умовнi податковi зобов'язання
Компанiя здiйснює операцiї в однiй податковiй юрисдикцiї. Податкова система України
характеризуються наявнiстю часто мiнливих нормативних документiв, якi мiстять неоднозначнi,
часом суперечливi формулювання, з можливiстю iнтерпретацiй з боку податкових органiв, якi
мають право нараховувати й стягувати значнi штрафи та пенi.
Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. у Компанiї не iснує
умовних податкових зобов'язань.
На думку Керiвництва, податковi зобов'язання повнiстю вiдображенi в данiй фiнансовiй звiтностi,
виходячи з iнтерпретацiї Керiвництвом чинного податкового законодавства України, офiцiйних
коментарiв нормативних документiв. Однак, беручи до уваги той факт, що iнтерпретацiї
податкового законодавства рiзними контролюючими органами можуть вiдрiзнятися вiд думки
Керiвництва, у випадку застосування фiнансових стягнень з боку контролюючих органiв, їх вплив
на фiнансовий стан Компанiї може бути iстотним.
2.18. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов'язаними сторонами Компанiї вважаються:
пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль
Компанiї або суттєво впливають на її дiяльнiсть, а також близькi члени родини таких фiзичних
осiб.
В процесi оцiнки операцiй мiж пов'язаними сторонами Компанiя використовує:
метод порiвняльної неконтрольованої цiни (застосовується цiна, яка визначається за цiною
на аналогiчну готову продукцiю (товари, роботи, послуги), що реалiзується непов'язаному з
продавцем покупцевi за звичайних умов дiяльностi).
Перелiк пов'язаних сторiн Компанiї станом на 31.12.2020 р.:
-

провiдний управлiнський персонал;
АТ "СК "IНГО".

Вiдносини контролю, стан корпоративного управлiння
Наглядова Рада є органом Компанiї, що здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює
дiяльнiсть одноосiбного виконавчого органу Компанiї - Генерального директора.
Генеральний директор дiє вiд iменi Компанiї у межах, встановлених Статутом та законодавством
України.
Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї проводить Ревiзiйна комiсiя, яка
обирається Загальними зборами акцiонерiв.
Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2019 р., членами Наглядової ради

строком на 3 роки були обранi:
Гордiєнко Iгор Миколайович;
Мацак Олександр Миколайович;
Шевченко Вiктор Васильович.
Для членiв ради 19.03.2020 р. було затверджено Положення, яке регулює повноваження i основнi
обов'язки, компетенцiї i порядок прийняття рiшень.
Дiяльнiсть ради Товариства вiдповiдає всiм вимогам законодавства, статуту i внутрiшнiх
положень. Комiтети не створювалися.
Вiдповiдно до законодавства, статуту i внутрiшнiх положень, до складу Ревiзiйної комiсiї з
26.04.2018 р. строком на 3 роки було обрано:
-

Колiсецьку Людмилу Олександрiвну.

Операцiї з вищим Керiвництвом (Правлiнням)
До складу винагород вищому Керiвництву, якi включенi до складу адмiнiстративних витрат,
входять вiдрахування по заробiтнiй платi та єдиний соцiальний внесок.
За 2020 рiк виплати управлiнському персоналу Компанiї склали 1 146 тис. грн., в тому числi
заробiтна
плата
661
тис.
грн.,
єдиний
соцiальний
внесок
145 тис. грн.
За 2019 рiк виплати управлiнському персоналу Компанiї склали 993 тис. грн., в тому числi
заробiтна
плата
685
тис.
грн.,
єдиний
соцiальний
внесок
165 тис. грн.
Компанiя не проводила нiяких iнших операцiй та не мала балансових залишкiв за операцiями з
вищим Керiвництвом у 2020 i 2019 роках, за винятком вищеописаних.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Вiдповiдно до Протоколу Наглядової Ради АТ "СК "IНГО" № 06 вiд 24.06.2020 р., було
затверджено
рiшення
провести
збiльшення
додаткового
капiталу
АТ "СК "IНГО ЖИТТЯ" шляхом перерахування грошових коштiв в розмiрi
12 000 тис. грн.
Доходи й витрати вiд операцiй з пов'язаними сторонами за 2020 i 2019 роки склали:
Доходи
Витрати
2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)
2020 рiк
(тис. грн.)
2019 рiк
(тис. грн.)
за договорами страхування 485
334
за договорами доручення (комiсiї)

68
-

58
-

Всього у звiтностi за 2020 рiк вiдображенi операцiї з пов'язаними сторонами:

Акцiонери Показники
Залишок кредиторської заборгованостi з пов'язаними особами на 31.12.2020
р.
(тис. грн.) , у тому числi: 26
Залишок дебiторської заборгованостi з пов'язаними особами на 31.12.2020 р.
(тис. грн.), у тому числi:
0,0
Доходи за 2020 рiк, отриманi вiд страхування:
АТ "СК "IНГО ", зокрема: 485
за
договорами
страхування
за договорами доручення (комiсiї)
Витрати за 2020 рiк (тис. грн.):
68
АТ "СК "IНГО ", зокрема:
Страхування спiвробiтникiв
Страхування автомобiля
?
2.19. СИСТЕМА ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ
2.19.1. Адекватнiсть резервiв
Вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування", було проведено тест адекватностi
страхових резервiв станом на 31.12.2020 р. (надалi - Тест).
Розрахунок страхових резервiв проводився на основi чинного Положення про формування
резервiв iз страхування життя Компанiї.
Для проведення Тесту на адекватнiсть резервiв довгострокових зобов'язань (математичних)
розрахунки проводились методом дисконтування грошових потокiв, застосовувались
загальноприйнятi актуарнi методи та методи математичного моделювання комбiнованої
збитковостi.
При дисконтуваннi використовувалась ставка дохiдностi 4%.
Для проведення тесту використовувались усi чиннi договори страхування Компанiї станом на
31.12.2020 р.
Для проведення розрахункiв страховий портфель був подiлений на наступнi портфелi, якi в цiлому
наражаються на схожi ризики та управляються разом як єдиний портфель:
Iндивiдуальнi НАКОПИЧУВАЛЬНI договори страхування з додатковими страховими
ризиками та груповi НАКОПИЧУВАЛЬНI договори страхування з довiчними ануїтетними
виплатами - надалi Портфель 1;
Груповi
та
iндивiдуальнi
РИЗИКОВI
договори
страхування
надалi
Портфель 2. Оцiнка смертностi, страхових виплат за додатковими ризиками та дострокового
припинення договорiв страхування проводились актуарними методами на основi таблицi
смертностi (згiдно з Правилами страхування) та з урахуванням наявного досвiду Компанiї по
даному страховому портфелю.
В моделi були врахованi адмiнiстративнi витрати за пiдсумками 2020 року.

За висновком актуарiя, за пiдсумками проведеного Тесту адекватностi страхових резервiв станом
на 31.12.2020 р., Компанiя сформувала резерви у достатньому обсязi.
2.19.2. Внутрiшнiй аудит
Проведення внутрiшнiх перевiрок в Компанiї протягом 2020 року здiйснювалось вiддiлом
внутрiшнього аудиту АТ "СК "IНГО", згiдно iз затвердженим планом перевiрок.
Перевiренi наступнi питання:
органiзацiя страхування, дотримання вимог страхового законодавства в частинi
оформлення страхової документацiї, дотримання тарифної полiтики, забезпечення порядку
оприбуткування страхових платежiв тощо;
органiзацiя спiвпрацi та розрахункiв зi страховими агентами, страховими посередниками;
дотримання вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" вiд 14.10.2014 р. № 1702VII;
органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, зокрема, контроль за наявнiстю,
своєчаснiстю та якiстю оформлення первинних документiв, контроль витрат за господарськими
операцiями та використання коштiв Компанiї тощо;
iншi питання.
Налагоджено контроль за виконанням структурними пiдроздiлами вказiвок i рекомендацiй щодо
виправлення недолiкiв, виявлених в ходi перевiрок.
III.

ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ

Пiсля 31 грудня 2020 р. не вiдбулося жодних подiй, iнформацiя про якi потребує розкриття у цiй
фiнансовiй звiтностi.

Керiвник

Рижова Тетяна Сергiївна

________________

пiдпис

Головний бухгалтер
________________
пiдпис

Рулiкiвська Наталiя Iванiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1
2

3

4
5

6

7
8

9
10
11

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
Вих. № 60-З
вiд 14.04.2021 р.
12
13

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Акцiонерам та Керiвництву
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНГО ЖИТТЯ"
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка

ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"
3 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності
23731031
м. Київ. вул. Гусовського, 11/11, оф.
3
0283

з 01.01.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована

номер: 1696/СI, дата: 05.11.2020
дата початку: 01.04.2021, дата
закінчення: 14.04.2021
14.04.2021
100 000,00

Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНГО ЖИТТЯ" (далi - Товариство), що складається з балансу (звiт про
фiнансовий стан) на 31.12.2020 р., звiту про фiнансовий результат (звiт про сукупний дохiд),
звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2020 р., його фiнансовi результати i грошовi
потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV (далi - ЗУ № 996-XIV)
щодо складання фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з етичними вимогами та вимогами законодавства, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слiд вiдобразити
у нашому звiтi.
?
Страховi резерви
Страховi резерви є оцiнкою обсягу зобов'язань Товариства для здiйснення майбутнiх виплат.
Визначення суми страхових резервiв було ключовою областю професiйних суджень
керiвництва Товариства. На звiтну дату страховi резерви складають майже 36% загальних
зобов'язань Товариства та мають вплив на його фiнансовий стан та результати дiяльностi.
Враховуючи це, ми визначили питання формування резервiв як ключове.
В Товариствi формуються наступнi страховi резерви:
резерв довгострокових зобов'язань iз страхування життя (математичнi резерви)
визначається за кожним договором страхування життя на основi актуарних розрахункiв;
резерв належних виплат (резерв заявлених, але неврегульованих збиткiв та резерв
збиткiв, якi виникли, але не заявленi).

Розкриття цiєї iнформацiї наведено у Примiтцi 2.11 до рiчної фiнансової звiтностi.
Ми оцiнили та перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв Товариства стосовно
формування та розмiщення коштiв страхових резервiв. Ми перевiрили розрахунки дотримання
обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженi
Розпорядженням Нацiональної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України "Про
затвердження Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй
страховика" вiд 07.06.2018 р. № 850, та не виявили недостатностi прийнятних активiв на
звiтну дату.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про управлiння вiдповiдно до ЗУ № 996-ХIV та
у Звiтi про корпоративне управлiння згiдно iз Законом України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" вiд 23.02.2006 р.
№ 3480-IV (далi - ЗУ № 3480IV), але не є фiнансовою звiтнiстю за 2020 рiк та нашим звiтом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про
управлiння.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цiєї
iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Звiт про управлiння, наданий управлiнським персоналом Товариства, узгоджується з
фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2020 рiк.
?
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої
суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
покладенi в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного подання.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi
нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Додатково до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, у звiтi незалежного аудитора ми надаємо
також iнформацiю вiдповiдно до ч. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII:
Призначення аудитора та загальна тривалiсть продовження повноважень
Ми були призначенi аудитором для проведення аудиту фiнансової звiтностi Товариства
протоколом № 8 вiд 04.11.2020 р. засiдання Наглядової ради Товариства. Нас було призначено
суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової
звiтностi Товариства за 2020 рiк.
Загальна тривалiсть безперервного виконання повноважень iз проведення обов'язкового
аудиту фiнансової звiтностi Товариства становить 1 рiк.
Щодо узгодження звiту незалежного аудитора з додатковим звiтом для аудиторського
комiтету
Ми пiдтверджуємо, що наша думка узгоджується з Додатковим звiтом до Аудиторського
комiтету, який нами було пiдготовлено та надано до Ревiзiйної комiсiї, на яку покладено
функцiї Аудиторського комiтету АТ "СК "IНГО ЖИТТЯ", на який покладено функцiї
Аудиторського комiтету.
Ненадання неаудиторських послуг
Ми повiдомляємо, що ми не надавали Товариству жодних послуг, заборонених
законодавством, та жодних неаудиторських послуг.
Дотримання вимог ЗУ № 3480-IV
Згiдно з вимогами ст. 401 ЗУ № 3480-IV, вiд нас вимагається перевiрити та висловити думку
вiдносно деяких роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння.
Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, наведених у Звiтi про корпоративне управлiння, ми
дiйшли висновку, що Звiт про корпоративне управлiння мiстить iнформацiю, розкриття якої
вимагається ст. 401 ЗУ № 3480-IV.
Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних
iз шахрайством

Згiдно з МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння
суб'єкта господарювання i його середовища", ми виконали процедури, необхiднi для
отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
Нами були поданi запити управлiнському персоналу та iншим працiвникам Товариства, якi, на
нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi
процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi.
Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Товариства, структури його власностi
та корпоративного управлiння, структури та способу фiнансування, облiкової полiтики, цiлей
та стратегiй i пов'язаних з ними бiзнес-ризикiв, оцiнок та оглядiв фiнансових результатiв.
Вiдповiдно до МСА 450 "Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту", нами було
розглянуто питання щодо вибору та застосування облiкової полiтики та облiкових оцiнок
щодо визначення їх впливу на звiтнiсть в цiлому. Нами оцiнено їх вплив на звiтнiсть, що
перевiрялася. Нами також були проведенi аналiтичнi процедури щодо аналiзу показникiв
лiквiдностi та платоспроможностi.
Масштаби нашої перевiрки не були обмеженi будь-яким способом та нам надали доступ до
всiєї необхiдної iнформацiї.
Ми не iдентифiкували факти шахрайства та не отримали доказiв обставин, якi можуть
свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок
шахрайства або помилок.
Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Волкова
Iрина Михайлiвна.
Ключовий партнер з аудиту
Михайлiвна

Волкова Iрина

ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"
Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3
Номер реєстрацiї в Реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 0283
"14" квiтня 2021 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "IНГО ЖИТТЯ" (далi - Товариство), що складається з балансу (звiт про фiнансовий
стан) на 31.12.2020 р., звiту про фiнансовий результат (звiт про сукупний дохiд), звiту про власний
капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до

фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2020 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки
за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV (далi - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фiнансової
звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової
звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними
вимогами та вимогами законодавства, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слiд вiдобразити у
нашому звiтi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
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