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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРГАЗПРОМПОЛIС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21664129
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 235-25-00 (044) 235-31-13
6. Електронна поштова адреса
office@ugpp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 80 (2833)

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.ugpp.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

26.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
1. Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. 2. Корпоративний секретар
вiдсутнiй. 3. Емiтент не користується послугами рейтингового агентства. 4. У Емiтента
вiдсутнi засновники/учасники - юридичнi особи. 5. У Емiтента вiдсутнi особи, що володiють
10 вiдсоткiв та бiльше акцiй (юридичнi особи). 6. Дивiденди у звiтному перiодi не
нараховувались та не виплачувались. 7. Процентнi облiгацiї не випускались. 8. Дисконтнi
облiгацiї не випускались. 9. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускались. 10. Iншi цiннi
папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв,
сертифiкатiв ФОН), не випускались. 11. Похiднi цiннi папери не випускались. 12. Викуп
власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. 13. Зобов'язання емiтента за
кредитам вiдсутнi. 14. Зобов'язання емiтента за облiгацiями вiдсутнi. 15. Зобов'язання емiтента

X

(за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) вiдсутнi. 16. Зобов'язання емiтента за
iпотечними цiнними паперами вiдсутнi. 17. Зобов'язання емiтента за сертифiкатами ФОН
вiдсутнi. 18. Зобов'язання емiтента за векселями та за iншими цiнними паперами (у тому числi
за похiдними цiнними паперами) вiдсутнi. 19. Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнюється, оскiльки дохiд вiд реалiзацiї складає
менше 5 млн. грн. 20. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється,
оскiльки дохiд вiд реалiзацiї складає менше 5 млн. грн. 21. Рiшення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось. 22. Рiшення про надання згоди на
вчинення значних правочинiв не приймалось. 22. Рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймалось. 23. Звiт про рух
грошових коштiв (за непрямим методом) не надається, оскiльки у складi iнформацiї надано
звiт про рух грошових коштiв, розрахований за прямим методом.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРГАЗПРОМПОЛIС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
д/н
3. Дата проведення державної реєстрації
26.12.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
25000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
д/н д/н
д/н д/н
10. Органи управління підприємства
Вищий орган - загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган (одноособовий) - голова правлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК"
2) МФО банку
320843
3) поточний рахунок
2650000501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК"
5) МФО банку
320843

6) поточний рахунок
2650100502
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб`єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на об`єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об`єкти

АВ
520713

АВ
520701

АВ
520711

Опис

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя є безстроковою.

Опис

Cтрахування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]

5

Лiцензiя є безстроковою.

Опис

Cтрахування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)

4

Лiцензiя є безстроковою.

Опис

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

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

АВ
520705

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя є безстроковою.

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

АВ
520707

Лiцензiя є безстроковою.

Опис

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

АВ
520703

АВ
520712

АВ
520710

АВ
520709

Опис

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя є безстроковою.

Опис

Страхування вiд нещасних випадкiв

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя є безстроковою.

Опис

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя є безстроковою.

Опис

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

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя є безстроковою.

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

АВ
520704

Лiцензiя є безстроковою.

Опис

Страхування вiдповiдальностi суб`єктiв перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних вантажiв

АВ
520708

АВ
520702

АВ
520706

Опис

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя є безстроковою.

Опис

Страхування медичних витрат

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя є безстроковою.

Опис

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
22.03.2010 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг
Лiцензiя є безстроковою.

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
Ідентифікаційний код
які належать засновнику та/або
юридичної особи засновника Місцезнаходження
учаснику (від загальної
та/або учасника
кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

36 фiзичних осiб
Усього

100
100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сухина Iгор Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Укргазпромбанк", Голова Наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.09.2014 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про виконавчий орган.
Додаткова, крiм заробiтної плати, винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй
особi емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної
плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж
роботи (рокiв) - 29. Обрано на посаду загальними зборами 12.09.2011 р. строком на 3 роки,
повноваження продовжено Наглядовою радою 09.09.2014 р. строком на 5 рокiв. Попередня
посада: АТ "Укргазпромбанк", Голова Наглядової ради. Посадова особа займає посаду члена
наглядової ради в ПрАТ СК "Укргазпромполiс-Життя". Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибчич Iлля Йосипович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1949
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Укргазпром", заступник голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про наглядову раду. Здiйснює
повноваження за винагороду (посадова особа не надала годи на розкриття розмiру винагороди).
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) 50. Обрано на посаду загальними зборами 12.09.2011 року строком на 3 роки, повноваження
продовжено загальними зборами 28.04.2015 строком на 3 роки. Попередня посада: АТ
"Укргазпром", заступник голови Правлiння. Посадова особа займає посаду члена Наглядової
ради ПрАТ СК "Укргазпромполiс-Життя". Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сухина Ярослав Iгорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Прогрес-1", економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про наглядову раду. Здiйснює
повноваження за винагороду (посадова особа не надала годи на розкриття розмiру винагороди).
Обраний на посаду у звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20. Обрано на посаду загальними
зборами 28.04.2015 року строком на 3 роки. Попередня посада: ТОВ "Прогрес-1", економiст.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сухина Янiна Iллiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Укргазпромбанк", Заступник корпоративного секретаря
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про наглядову раду. Здiйснює
повноваження за винагороду (посадова особа не надала годи на розкриття розмiру винагороди).
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) 27. Обрано на посаду загальними зборами 12.09.2011 року строком на 3 роки, повноваження
продовжено загальними зборами 28.04.2015 строком на 3 роки. Попередня посада: АТ
"Укргазпромбанк", Заступник корпоративного секретаря. Посадова особа займає посаду голови
Наглядової ради в ПрАТ СК "Укргазпромполiс-Життя". Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попов Сергiй Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974

5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Укргазпромполiс", начальник вiддiлу страхування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Призначений на посаду у звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 20. Попередня посада:
ПрАТ "СК "Укргазпромполiс", начальник вiддiлу страхування. Обрано на посаду загальними
зборами акцiонерiв 28.04.2015 р. строком на 3 роки. Посадова особа займає посаду начальника
вiддiлу страхування ПрАТ "СК "Укргазпромполiс". Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Григор'ян Анна Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Державна iнвестицiйна компанiя", Заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.10.2011 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Додаткова крiм
заробiтної плати винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не
виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11,

загальний стаж роботи (рокiв) - 17. Попередня посада: ДП "Державна iнвестицiйна компанiя",
Заступник головного бухгалтера. Призначено на посаду виконавчим органом 21.10.2011 р.
безстроково. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антюхова Анна Iгорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1988
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ СК "Укргазпромполiс", спецiалiст вiддiлу страхування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Призначена на посаду у звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 5. Попередня посада:
ПрАТ СК "Укргазпромполiс", спецiалiст вiддiлу страхування. Обрано на посаду загальними
зборами акцiонерiв 28.04.2015 р. строком на 3 роки. Посадова особа займає посаду спецiалiста
вiддiлу страхування ПрАТ СК "Укргазпромполiс". Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколаєнко Маргарита Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979

5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ СК "Укргазпромполiс", начальник юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Призначена на посаду у звiтному перiодi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 18. Попередня посада:
ПрАТ СК "Укргазпромполiс", начальник юридичного вiддiлу. Обрано на посаду загальними
зборами акцiонерiв 28.04.2015 р. строком на 3 роки. Посадова особа займає посаду начальника
юридичного вiддiлу ПрАТ СК "Укргазпромполiс". Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Правлiння

Сухина Iгор Iванович

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Рибчич Iлля Йосипович

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Сухина Ярослав Iгорович

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Сухина Янiна Iллiвна

636560

63.656

636560

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Попов Сергiй Петрович

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Григор'ян Анна Леонiдiвна

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Антюхова Анна Iгорiвна

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Нiколаєнко Маргарита
Анатолiївна

0

0

0

0

0

0

636560

63.656

636560

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Сухина Янiна Iллiвна

636560

Дiяк Iван Васильович

Місцезнаходження

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

63.656

636560

0

239479

23.9479

239479

0

876039

87.6039

876039

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

22.04.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

63.656
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання
голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту)
проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Розгляд звiту Правлiння Товариства
за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Розгляд звiту Наглядової Ради
Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Розгляд звiту Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 7. Розгляд звiту
Служби внутрiшнього аудиту за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 8.
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. 9. Про затвердження розподiлу
прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Змiна типу Товариства. 11. Змiна найменування
Товариства. 12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї. 13. Змiна мiсцезнаходження Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку
питань порядку денного: збори скликанi Наглядовою радою, порядок денний затверджено
Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори черговi. Результати розгляду питань порядку денного: 1.
Обрано Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб. 2. Обрано Голову та секретаря зборiв 3.
Затверджено порядок (регламент) проведення зборiв. 4. Затверджено звiт Правлiння про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. 5. Затверджено звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 6.
Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 7. Затверджено звiт Служби внутрiшнього аудиту
Товариства за 2016 рiк. 8. Затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк (рiчний
фiнансовий звiт та баланс). 9. Прийнято рiшення збитки Товариства за 2016 рiк у сумi 90 тис. грн.,
покрити за рахунок прибутку минулих перiодiв. За 2016 рiк дивiденди не нараховувати та не
виплачувати. 10. Прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. 11.
Прийнято рiшення про змiну найменування Товариства у зв'язку iз змiною типу Товариства. 12.
Внесено змiни до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї, визначено осiб, уповноважених
на пiдписання та реєстрацiю нової редакцiї Статуту. 13. Прийнято рiшення про змiну
мiсцезнаходження Товариства. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"РIВАЙВЕЛ КЕПIТАЛ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33847438

Місцезнаходження

01025 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Велика
Житомирська, 20

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ 286606

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 223-82-21

Факс

(044) 223-82-21

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Депозитарна установа, у якiй Емiтент вiдкривав рахунки у цiнних
паперах пiсля анулювання лiцензiї ТОВ "Град - Цiннi папери".

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

2092

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Депозитарiй, що обслуговує випуск цiнних паперiв Емiтента.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РIАЛ АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

38013592

Місцезнаходження

02002 Україна м. Київ Днiпровський м. Київ вул. М. Раскової, 23, к.
310

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

4506

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2012

Міжміський код та телефон

(044) 361-12-84

Факс

(044) 361-12-84

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

Опис

Аудиторська фiрма, що здiйснює перевiрки фiнансовогосподарського стану Емiтента.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.10.2010

932/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1005261102

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

25

1000000

25000000

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами Емiтента на
внутрiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:
торгiвля цiнними паперами Емiтента на зовнiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не
здiйснювалась. Спосiб розмiщення: додаткова емiсiя не здiйснювалась.

XI. Опис бізнесу
Приватне акцiонерне товариство СК "Укргазпромполiс" створене шляхом змiни типу Публiчного
акцiонерного товариства СК "Укргазпромполiс", змiни зареєстрованi у 2017 роцi. Публiчне
акцiонерне товариство СК "Укргазпромполiс" створене пiд час приведення дiяльностi у
вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом переiменування
ВАТ СК "Укргазпромполiс". Вiдкрите акцiонерне товариство СК "Укргазпромполiс"
зареєстроване 26.12.1996р. Старокиївською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю
(свiдоцтво №03743), пiзнiше перереєстроване Харкiвською та Днiпровською адмiнiстрацiями
Органiзацiйна структура товариства складається з Правлiння (голова та заступники), бухгалтерiї
(головний бухгалтер та бухгалтер), юридичного вiддiлу та вiддiлiв, що забезпечують
функцiонельну дiяльнiсть Емiтента. Роботу Правлiння контролюють Наглядова рада та Ревiзiйна
комiсiя, вищим органом є Загальнi збори акцiонерiв. Фiлiї, дочiрнi пiдприємства, представництва,
тощо у Емiтента вiдсутнi.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 7. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 7
Фонд оплати працi складає 629 тис. грн. i збiлтшився на 26 тис. грн. у порiвняннi з попереднiм
звiтним перiодом.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами чи установами.
Пропозицiй не надходило.
При веденнi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi пiдприємство керується
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положеннями
/стандартами/ бухгалтерського облiку. У вiдповiдностi до Постанови КМУ №250, у товариствi
використовується журнально-ордерна форма облiку з застосуваннямбухг комп'ютерної програми
Парус 5ХХ.
Товариство надає широкий спектр страхових послуг юридичним та фiзичним особам (наприклад:
страхування вiд нещасних випадкiв, страхування майна, страхування автотранспорту,
страхування вiдповiдальностi та iнш.). Основним ринком збуту для Товариства є вiльний ринок.
Акцент робиться переважно на промисловi пiдприємства. Основною особливiстю галузi, у якiй
здiйснює дiяльнiсть Емiтент, є висока конкурентнiсть на ринку страхових послуг, поява нових
страхових компанiй, в т.ч. компанiй за участю iноземного капiталу, що веде до зменшення цiн на
страховi послуги. Товариство намагається оновлювати та пропонувати споживачам удосконаленi
страховi продукти.
За останнi п'ять рокiв було придбано основних засобiв на загальну суму 3 126 тис. грн., а саме:
будинки та споруди - 2 549 тис. грн., машини та обладнання - 98 тис. грн., транспортнi засоби 256 тис. грн., iнструменти та iнвентар - 104 тис. грн., iншi основнi засоби - 8 тис. грн., малоцiннi

необоротнi матерiальнi активи - 3 тис. грн. Вибуло основних засобiв на суму 152 тис. грн., а саме:
- машини та обладнання - 46 тис. грн., транспортнi засоби - 106 тис. грн.
Укладенi цивiльно-правовi контракти з членами наглядової ради стосовно виконання ними
обов'язкiв членiв наглядової ради на безоплатнiй основi. Крiм того, з пов’язаними особами були
укладенi договори оренди транспортних засобiв.
Емiтент використовує власнi та орендованi (автомобiль) основнi засоби. Ступiнь використання
обладнання - 100%. Мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй територiї України.
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального
будiвництва розширення або удосконалення основних засобiв Емiтент не має.
В основному на пiдприємство впливають полiтико-економiчнi фактори, з якими зустрiчається
кожне пiдприємство. У звiтному перiодi дiяльнiсть емiтента суттєво ускладнилась у зв'язку з
полiтичними та економiчними чинниками, що є наслiдком процесiв, що вiдбуваються в країнi.
У звiтному перiодi сплачено штраф на суму 17000 грн. згiдно постанови Нацкомфiнпослуг вiд
23.03.2017 р. №200/298/13-6/9/П.
Проводиться полiтика госпрозрахунку та самофiнансування за рахунок залучених страхових
внескiв у повнiй вiдповiдностi до чинного законодавства України. Фiнансування з боку третiх
осiб, кредитiв, тощо у Емiтента немає.
Укладенi, але не виконанi договори (контракти) вiдсутнi.
Метою дiяльностi на 2017 рiк є недопущення зменшення надходжень страхових платежiв, а за
можливостi - збiльшення надходження страхових платежiв та впровадження проведення
онлайнового продажу страхових продуктiв через засоби Iнтернету. Iстотнi фактори, якi можуть
вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - покращення економiчної ситуацiї в країнi.
Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення немає. В звiтному перiодi кошти
на дослiдження та розробки не витрачалися.
Протягом 2017 року на розглядi у господарському судi знаходилась 1 (одна) справа за позовом
акцiонера до ПрАТ СК "Укргазпромполiс" про визнання загальних зборiв недiйними, в
апедяцiйнiй iнстанцiї у задоволеннi позову акцiонеру вiдмовлено. Станом на кiнець звiтного
перiоду подано касацiйну скаргу.
Iнша суттєва iнформацiя вiдсутня.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

2738

32527

0

0

2738

32527

будівлі та
споруди

2563

32413

0

0

2563

32413

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

137

81

0

0

137

81

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

38

33

0

0

38

33

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2738

32527

0

0

2738

32527

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами). Мiнiмально
допустимi строки корисного використання складають: капiтальнi витрати на полiпшення земель,
не пов'язанi з будiвництвом - 15 рокiв будiвлi - 20 рокiв споруди - 15 рокiв машини та
обладнання - 5 рокiв iншi - 12 рокiв Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного
Опис перiоду складає 6 623 тис. грн., на кiнець звiтного 134 705 тис. грн. Ступiнь використання
основних засобiв: 100% Сума нарахованого зносу: 102 178 тис. грн на кiнець звiтного перiоду.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: дооцiнкою основних засобiв (будiвель та
споруд). Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження у
використаннi основних засобiв вiдсутнi.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

168

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

3945

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

4113

X

X

Опис:

д/н

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

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

Вид інформації

1

2

3

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про зміну типу
акціонерного товариства

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рiал Аудит"

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

38013592

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 23, к. 310

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

4506 23.02.2012

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

404 П 000381 26.01.2017 до 22.12.2021

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

369
04.07.2013

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
Основа для думки iз застереженням
Станом на 31.12.2017 року Товариство облiковує довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi
iнших пiдприємств на суму 398 тис. грн. Такi фiнансовi iнвестицiї
облiковувалися Товариством за собiвартiстю їх придбання та
Товариство не здiйснює їх оцiнку за справедливою вартiстю згiдно
вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Станом на 31.12.2017 року Товариство облiковує довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї у виглядi простих iменних акцiй на загальну
суму 7 893 тис. грн. Такi акцiї не мали вiльного обiгу на фондовому
ринку (рух заблоковано), тому протягом 2015 року, за судженнями
управлiнського персоналу Товариство уцiнило данi фiнансовi
iнвестицiї до їх номiнальної вартостi. Вiдсутнiсть iнформацiї в
загальнодоступних джерелах не дала змогу провести альтернативнi
аудиторськi процедури щодо пiдтвердження вартостi зазначених
фiнансових iнвестицiй.
Станом на 31.12.2017 року Товариство облiковує довгострокову
дебiторську заборгованiсть на загальну суму 13 545 тис. грн., яку
згiдно наданих первинних документiв необхiдно перевести в iншу
поточну дебiторську заборгованiсть та визначити її справедливу
вартiсть згiдно вимог МСФЗ/МСБО та облiкової полiтики

Товариства.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту
(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено
в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi»
нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики
вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами
аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки iз застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту

04/04/1/18-АС
04.04.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

04.04.2018
17.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

17.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

45000

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС»
станом на 31.12.2017 року
м. Київ, 2018 рiк
Звiт незалежного аудитора (звiт незалежного аудитора) наданий для ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС» (далi – Товариство), для Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку (далi – НКЦПФР) та для Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi – Нацкомфiнпослуг).
ЗВIТ З АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС» (код за ЄДРПОУ: 33833231, мiсцезнаходження: 01034, Україна, м. Київ,
Шевченкiвський район, вулиця Олеся Гончара, будинок 41), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31
грудня 2017 року, i звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за
рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого
звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Товариства на 31 грудня 2017 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Станом на 31.12.2017 року Товариство облiковує довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств на суму 398 тис. грн. Такi фiнансовi iнвестицiї облiковувалися Товариством за
собiвартiстю їх придбання та Товариство не здiйснює їх оцiнку за справедливою вартiстю згiдно вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Станом на 31.12.2017 року Товариство облiковує довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у виглядi простих iменних акцiй
на загальну суму 7 893 тис. грн. Такi акцiї не мали вiльного обiгу на фондовому ринку (рух заблоковано), тому
протягом 2015 року, за судженнями управлiнського персоналу Товариство уцiнило данi фiнансовi iнвестицiї до їх
номiнальної вартостi. Вiдсутнiсть iнформацiї в загальнодоступних джерелах не дала змогу провести альтернативнi
аудиторськi процедури щодо пiдтвердження вартостi зазначених фiнансових iнвестицiй.
Станом на 31.12.2017 року Товариство облiковує довгострокову дебiторську заборгованiсть на загальну суму 13 545
тис. грн., яку згiдно наданих первинних документiв необхiдно перевести в iншу поточну дебiторську заборгованiсть
та визначити її справедливу вартiсть згiдно вимог МСФЗ/МСБО та облiкової полiтики Товариства.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є
незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту
фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi
нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз
застереженням.

Пояснювальний роздiл
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику
лiквiдностi. Ризик є невiд'ємною частиною економiчної дiяльностi Товариства. Товариство прагне до визначення,
оцiнки, монiторингу та управлiння кожним видом ризикiв у своїй дiяльностi вiдповiдно до визначеної полiтикою i
процедурами. Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне
врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку
України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
Наша думка не мiстить жодних застережень щодо цього питання.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого
аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. За винятком питання, зазначеного в роздiлi «Основа для думки iз
застереженням», ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в
нашому звiтi.
Iншi питання: iнформацiя щодо рiчних звiтних даних
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, а саме: iнформацiю щодо рiчних звiтних даних,
що подаються страховими компанiями до Нацкомфiнпослуг вiдповiдно до «Порядку складання звiтних даних
страховика», затвердженого Розпорядженням вiд 03.02.2004 року № 39, зi змiнами та доповненнями. Наша думка
щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем
впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, коли
вона буде нам надана, 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 дiйдемо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї,
ми зобов’язанi повiдомити про цей факт, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями. Ми не виявили таких
фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову
звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю 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 обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано 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 усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи 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 стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть 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, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються 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 основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, 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 обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення 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 якщо 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 ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо Аудиторських звiтiв, що подаються до Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за результатами аудиту рiчної звiтностi та
звiтних даних фiнансових установ за 2017 рiк, затверджених Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 01.02.2018 року
№ 142, розкриваємо наступну iнформацiю:
Вiдносини, що виникають мiж учасниками ринкiв фiнансових послуг пiд час здiйснення операцiй з надання
фiнансових послуг регулює Закон України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг» вiд 12.07.2001 року № 2664-III (далi- Закон про фiнансовi послуги), зi змiнами та доповненнями. Товариство
у своїй дiяльностi дотримується вимог законодавства у сферi фiнансових послуг.
Нами розглянуто та сформовано професiйне судження щодо дотримання Товариством положень законодавчих та
нормативних актiв на ринку фiнансових послуг, зокрема:
Товариство своєчасно повiдомляє Нацкомфiнпослуг про всi змiни даних, зазначених у документах, що додавалися
до заяви про отримання лiцензiї.
Товариство надає iнформацiю клiєнту (споживачу) вiдповiдно до статтi 12 Закону про фiнансовi послуги, а також
розмiщує iнформацiю вiдповiдно до частини першої статтi 12 Закону про фiнансовi послуги на власному веб-сайтi та
забезпечує її актуальнiсть.
Товариство розкриває iнформацiю вiдповiдно до частин четвертої та п’ятої статтi 121 Закону про фiнансовi послуги,
зокрема шляхом розмiщення її на власному веб-сайтi.
На власному веб-сайтi Товариства, своєчасно розмiщенi внутрiшнi правила надання фiнансових послуг, iз
зазначенням дати їх розмiщення.
Товариство дотримується статтi 10 Закону про фiнансовi послуги щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв.
Щодо примiщення, у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв (споживачiв), iснує невизначенiсть вiдповiдає чи не
вiдповiдає вимогам доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення, вiдповiдно до
державних будiвельних норм, правил i стандартiв. На дату надання Звiту Товариство замовило висновок щодо
вiдповiдностi примiщення вимогам доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення.
Iнформацiя про умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення
розташована у мiсцi, доступному для вiзуального сприйняття клiєнтом (споживачем).
Товариство забезпечує зберiгання грошових коштiв i документiв необхiдними засобами безпеки. У своїй дiяльностi
Товариство дотримується законодавства щодо готiвкових розрахункiв згiдно дiючого законодавства.
Товариство дотримується обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi, установлених
пунктом 37 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної
дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених Постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 року №
913, роздiлом 2 Положення про встановлення обмежень на сумiщення дiяльностi фiнансових установ з надання
певних видiв фiнансових послуг, затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг № 1515.
Вiдносини, що виникають у сферi страхування регулює Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996 року №
85/96-ВР (далi - Закон про страхування), зi змiнами та доповненнями, що спрямований на створення ринку страхових
послуг, посилення страхового захисту майнових iнтересiв пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб.
Товариство у своїй дiяльностi дотримується вимог законодавства у сферi страхування.
Нами розглянуто та сформовано професiйне судження щодо дотримання Товариством положень законодавчих та
нормативних актiв на ринку страхових послуг, зокрема:
У вiдповiдностi до Статуту та отриманих лiцензiй Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької
дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi
зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Предметом дiяльностi
Товариства є добровiльнi та обов’язковi види страхування, перестрахування, фiнансова дiяльнiсть у межах,
передбачених чинним законодавством. В продуктовому портфелi є види страхування, якi передбачено наступними

лiцензiями:
Лiцензiя на страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АВ № 520701 вiд 22.03.2010 року, строк дiї
лiцензiї з 22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника) серiї АВ № 520702 вiд 22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї з 22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiї АВ № 520703 вiд 22.03.2010 року,
строк дiї лiцензiї з 22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) серiї АВ №
520704 вiд 22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї з 22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] серiї АВ № 520705 вiд
22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї з 22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на страхування медичних витрат серiї АВ № 520706 вiд 22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї з 22.03.2010 року
безстроковий;
Лiцензiя на страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї АВ № 520707 вiд 22.03.2010 року, строк дiї
лiцензiї з 22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв серiї АВ № 520708 вiд 22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї
з 22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на страхування вiд нещасних випадкiв серiї АВ № 520709 вiд 22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї з 22.03.2010
року безстроковий;
Лiцензiя на особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi серiї АВ № 520710 дата видачi лiцензiї
22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї з 22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АВ № 520711 вiд 22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї з
22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних
дружин (команд) серiї АВ № 520712 вiд 22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї з 22.03.2010 року безстроковий;
Лiцензiя на страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти,
господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
серiї АВ № 520713 вiд 22.03.2010 року, строк дiї лiцензiї з 22.03.2010 року безстроковий.
У вiдповiдностi до Положення про порядок та умови ведення страховиками персонiфiкованого (iндивiдуального)
облiку договорiв страхування життя, затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг № 3197 вiд 28.12.2004 року зi змiнами та доповненнями, облiк договорiв страхування i вимог
(заяв) страхувальникiв щодо страхової виплати Товариство веде в автоматизованому режимi за допомогою
спецiалiзованих комп’ютерних програм. Ведення облiку забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї,
необхiдної для дотримання вимог до достатностi формування резервiв збиткiв.
Iнформацiя щодо змiсту статей балансу, питома вага яких становить 5 i бiльше вiдсоткiв вiдповiдного роздiлу
балансу
Станом на 31.12.2017 року в балансi Товариства вiдображено наступнi статтi, питома вага яких становить 5 i бiльше
вiдсоткiв вiдповiдного роздiлу балансу:
в рядку 1010 «Основнi засоби» Товариством вiдображена залишкова вартiсть основних засобiв в сумi 32 527 тис.
грн., якi станом на 31.12.2017 року оцiненi професiйним оцiнювачем майна,
в рядку 1030 «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї» Товариством вiдображенi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в
сумi 15 390 тис. грн. якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств.
в рядку 1035 «Iншi фiнансовi iнвестицiї» Товариством вiдображенi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що
облiковуються за номiнальною вартiстю в сумi 7 893 тис. грн., а саме акцiї рух яких заблоковано,
в рядку 1040 «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» Товариство облiковує довгострокову дебiторську
заборгованiсть на загальну суму 13 545 тис. грн., яку згiдно наданих первинних документiв необхiдно перевести в
iншу поточну дебiторську заборгованiсть та що до якої зважаючи на вiдсутнiсть оплат з її погашення протягом 2017
року та до дати надання Звiту, на думку аудитора, необхiдно сформувати резерв сумнiвної дебiторської
заборгованостi.
в рядку 1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» Товариством вiдображена поточна дебiторська
заборгованiсть в сумi 491 тис. грн.,
в рядку 1167 «Рахунки в банку» Товариством вiдображенi наявнi грошовi кошти на рахунках банку в розмiрi в сумi
10 131 тис. грн.,
в рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий) капiтал» Товариством вiдображено статутний капiтал в сумi 25 000 тис.
грн., який сплачений повнiстю, виключно грошовими коштами;
в рядку 1410 «Додатковий капiтал» Товариством вiдображено сформований у 2017 роцi додатковий капiтал в сумi 29
821 тис. грн.;

в рядку 1415 «Резервний капiтал» Товариством вiдображено сформований резервний капiтал для покриття збиткiв
(та iнших) цiлей в сумi 20 738 тис. грн.;
в рядку 1530 «Страховi резерви» Товариством вiдображенi страховi резерви на пiдставi «Положення про обов`язковi
критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв страховика», вiд 23.02.2016 року №369
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг в сумi 98 тис. грн, в
тому числi:
- резерв належних виплат в сумi 25 тис. грн.;
- резерв незароблених премiй в сумi 73 тис. грн.;
Достатнiсть резервiв пiдтверджена сертифiкованим актуарiєм.
в рядку 1615 «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» Товариством вiдображена поточна
заборгованiсть за наданi послуги в сумi 670 тис. грн.,
в рядку 1630 «Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi» Товариством вiдображена
поточна заборгованiсть з оплати працi персоналу в сумi 382 тис. грн.,
в рядку 1690 «Iншi поточнi зобов’язання» Товариством вiдображена поточна заборгованiсть у в сумi 2 746 тис. грн.,
з неї 2 582 тис. грн., заборгованiсть з оплати за векселем.
Iнформацiя щодо змiсту пакету звiтностi страховика за 2017 рiк
Нами розглянуто пакет звiту страховика за 2017 рiк у складi наступних документiв:
Загальнi вiдомостi
Реквiзити
Ф1. Баланс
Ф2. Звiт про фiнансовi результати
Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Ф4. Звiт про власний капiтал
Роздiл 1. Звiт про доходи та витрати страховика
Роздiл 2. Показники дiяльностi iз страхування життя
Роздiл 3. Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя
Роздiл 4. Показники дiяльностi з видiв обов’язкового страхування
Роздiл 4а. Показники дiяльностi з видiв обов’язкового страхування
Роздiл 5т1. Пояснення щодо операцiй перестрахування
Роздiл 5т2. Пояснення щодо операцiй перестрахування
Роздiл 5т3. Пояснення щодо операцiй перестрахування
Роздiл 5т4. Пояснення щодо операцiй перестрахування
Роздiл 6. Умови забезпечення платоспроможностi страховика
Роздiл 6 резерви. Розрахунок резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв у резервах незароблених
премiй на кiнець звiтного перiоду
Роздiл 7. Пояснення щодо припинення договорiв страхування
Звiт про страховi платежi та виплати по структурних пiдроздiлах страховика
Декларацiя 1
Декларацiя 2
Фiлiї
Пояснювальна записка
Примiтки
Аудитор пiдтверджує, що даний пакет звiту страховика за 2017 рiк ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УКРГАЗПРОМПОЛIС» вiдповiдає вимогам «Порядку складання
звiтних даних страховика», затвердженого Розпорядженням вiд 03.02.2004 року № 39, зi змiнами та доповненнями.
положень iнформацiю щодо рiчних звiтних даних, що подаються страховими компанiями до Нацкомфiнпослуг.
Генеральний директор
ТОВ «РIАЛ АУДИТ» Кадацька М.В.
Мiсцезнаходження: 02002, мiсто Київ, вулиця Марини Раскової, будинок 23, кiмната 310.
17.04.2018 року
м. Київ
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

1

0

3

2017

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

д/н

Інше (зазначити)

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення

д/н

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

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

6

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

д/н
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
Так
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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
Інше (запишіть): д/н

X
X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2012 ; яким органом управління
прийнятий: загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його
оприлюднено: на власнiй веб-сторiнцi Емiтента ugpp.com.ua
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Вимоги кодексу корпоративного управлiння дотримуються

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою провадження дiяльности приватного акцiонерного товариства страхової компанiї
"Укргазпромполiс" (надалi – Товариства) є обслуговування фiзичних i юридичних осiб незалежно
вiд їх державної належностi та форм власностi на ринку страхових послуг, пiдвищення якостi та
збiльшення обсягiв надання страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку
економiки України, здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах
акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi
акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власниками iстотної участi є: Сухина Янiна Iллiвна та Дiяк Iван Васильович - вiдповiдають
встановленим законодавством вимогам. Змiн в складi власникiв iстотної участi за рiк не було.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх правил
за звiтний перiод не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Заходи впливу до фiнансової установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого
органу, не застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
У Товариства присутня система управлiння ризиками, що має наступнi ключовi характеристики: система установлює обов'язкову перевiрку критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi; - контролює якiсть активiв та ризиковостi
операцiй; - сприяє додержанню правил надання страхових послуг; - обмежуює ризики за
операцiями з фiнансовими активами. Управлiння ризиками в компанiї здiйснюється шляхом
виконання таких основних задач: - iдентифiкацiя та чисельна оцiнка операцiйних ризикiв,
визначення шляхiв запобiгання; - iдентифiкацiя ризикiв, пов’язаних зi структурою бiзнес процесiв, створення заходiв контролю; - чисельна оцiнка ризикiв, пов’язаних зi страховою
дiяльнiстю (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик невиконання зобов’язань третьою
стороною, тощо), врахування отриманої iнформацiї при плануваннi (вимоги до капiталу); iнформування керiвництва компанiї про найбiльшi з iснуючих в компанiї ризики та можливi шлях
и запобiгання
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Згiдно вимог "Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) у фiнансових установах",
затвердженого Розпорядженням Нацкомфiнпослуг №1772 вiд 05.06.2014 року, зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 30.07.2014 року за №885/25662, в ПрАТ СК "Укргазпромполiс" є
внутрiшнiй аудитор, який пiдпорядковуються Наглядовiй Радi та звiтує перед нею. Крiм того,
рiчний звiт внутрiшнього аудитора розглядається та затверджується загальними зборами
акцiонерiв. Внутрiшнiй аудитор здiйснює перевiрку дiяльностi страховика та його структурних
пiдроздiлiв. Внутрiшнiй аудитор органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв ПрАТ СК
"Укргазпромполiс" (не пiдпорядковується виконавчим органам товариства). Дiяльнiсть
внутрiшнього аудитора (контролера) ПрАТ СК "Укргазпромполiс" базується на принципах
чесностi, об’єктивностi, конфiденцiйностi, професiйної компетентностi. Порядок дiяльностi
внутрiшнього аудитора, його статус, функцiональнi обов’язки та повноваження визначаються
Положенням про внутрiшнiй аудит ПрАТ СК "Укргазпромполiс", затвердженого Наглядовою
Радою. Головним завданням внутрiшнього аудитора є сприяння керiвництву компанiї в
ефективному здiйсненнi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв компанiї,
виявлення та попередження порушень, якi можуть заподiяти шкоду поточнiй дiяльностi компанiї
або iнтересам акцiонерiв та клiєнтiв. Процедури аудиту, якi здiйснював внутрiшнiй аудитор,
вiдповiдають мiжнародним стандартам внутрiшнього аудиту та корпоративним вимогам,
процедури внутрiшнього контролю та аудиту забезпечують адекватний контроль за ризиками
компанiї. За результатами аудиту дiяльностi компанiї внутрiшнiй аудитор звiтує перед Наглядовою
Радою компанiї не рiдше нiж один раз на квартал. Система внутрiшнього аудиту Товариства
налагоджена, протягом року зауважень з боку системи внутрiшнього аудиту не було
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр, не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у
статутi фiнансової установи розмiр не було.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
З пов’язаними особами були укладенi договори оренди транспортних засобiв та надання послуг з
оренди площi примiщення. Транспортнi засоби та площi примiщення, що орендуються
використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
щодо аудиторського висновку за звiтний перiод не було.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РIАЛ АУДИТ", код 38013592 , адреса: 02002, м. Київ,
вул. М. Раскової, 23, к. 310
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
5 рокiв
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
3 роки
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Iншi послуги не надавались
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв вiдсутнi
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
2012 - ТОВ "ААН "СейЯ-Кiрш-аудит", ТОВ "РIАЛ АУДИТ" 2013 - ТОВ "АФ "Таiр-Аудит", ТОВ
"РIАЛ АУДИТ" 2013-2017 - ТОВ "РIАЛ АУДИТ" Рiчну звiтнiсть пiдтверджено аудитором ТОВ
"РIАЛ АУДИТ"
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг.
Вiдсутнi
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Звернення, скарги громадян розглядаються вiдповiдно до положень Закону України "Про
звернення громадян", Закону України "Про страхування", Закону України "Про обов'язкове
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв",
Правил страхування та вiдповiдних договорiв страхування, що укладаються Емiтентом.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
з 20.06.2012 по теперiшнiй час Нiколаєнко Надiя Анатолiївна
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Протягом 2017 року на адресу ПрАТ СК "Укргазпромполiс" не надходило скарг щодо невиплати
страхового вiдшкодування за договорами страхування (майнове страхування, страхування

вiдповiдальностi, страхування вiд нещасного випадку). ПрАТ СК "Укргазпромполiс" своєчасно у
встановленi термiни виконує свої зобов’язання за договорами страхування.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
З 2015 рокi на розгляду у судах загальної юрисдикцiї знаходиться 1 (одна) справа за позовом
фiзичної особи до ПрАТ СК "Укргазпромполiс" стосовно надання страхових послуг. Триває
касацiйний розгляд справи.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"УКРГАЗПРОМПОЛIС"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ
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за КОАТУУ 8036600000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
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Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Олеся Гончара, 41, м. Київ,
Шевченкiвський, 01054, Україна, (044)
235-25-00

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

34

19

0

первісна вартість

1001

364

364

0

накопичена амортизація

1002

330

345

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2738

32527

0

первісна вартість

1011

6623

134705

0

знос

1012

3885

102178

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

15390

15390

0

інші фінансові інвестиції

1035

7893

7893

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

13575

13545

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

171

5

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

39801

69379

0

Запаси

1100

38

39

0

Виробничі запаси

1101

38

39

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

16

32

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1

1

0

з бюджетом

1135

1

4

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

3

0

з нарахованих доходів

1140

42

50

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

506

491

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

10393

10131

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

10393

10131

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

9

23

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

9

23

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

11006

10771

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

50807

80150

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

25000

25000

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

29821

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

20738

20738

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

900

478

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

46638

76037

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

187

98

0

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

1531

0

0

0

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

1532

82

25

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

105

73

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

187

98

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

320

670

0

за розрахунками з бюджетом

1620

112

159

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

13

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

11

9

0

за розрахунками з оплати праці

1630

413

382

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

5

5

0

Поточні забезпечення

1660

95

44

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3026

2746

0

Усього за розділом IІІ

1695

3982

4015

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

50807

80150

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/н

Керівник

Сухина Iгор Iванович

Головний бухгалтер

Григор'ян Анна Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"УКРГАЗПРОМПОЛIС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21664129

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

219

789

Премії підписані, валова сума

2011

224

750

Премії, передані у перестрахування

2012

23

25

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-32

-176

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

-14

-112

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 310 )

( 338 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 134 )

( 113 )

Валовий:
прибуток

2090

0

338

збиток

2095

( 225 )

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

57

324

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

57

324

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1479

421

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 2084 )

( 1713 )

Витрати на збут

2150

( 38 )

( 19 )

Інші операційні витрати

2180

( 508 )

( 1084 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 1319 )

( 1733 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

669

1115

Інші доходи

2240

902

963

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 667 )

( 413 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 415 )

( 68 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-7

-22

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 422 )

( 90 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

29821

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

29821

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

29821

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

29399

-90

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

64

72

Витрати на оплату праці

2505

629

603

Відрахування на соціальні заходи

2510

138

131

Амортизація

2515

98308

472

Інші операційні витрати

2520

1670

1876

Разом

2550

100809

3154

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

1000000

1000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1000000

1000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.42

-0.09

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.42

-0.09

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Сухина Iгор Iванович

Головний бухгалтер

Григор'ян Анна Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"УКРГАЗПРОМПОЛIС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21664129

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

987

391

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

230

717

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1160

1141

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1323 )

( 998 )

Праці

3105

( 534 )

( 422 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 140 )

( 120 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 187 )

( 196 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 23 )

( 36 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 33 )

( 24 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

(1)

(1)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 134 )

( 65 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1195 )

( 2073 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1137

-1626

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

200

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

200

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

662

1004

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

662

1004

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-475

-422

Залишок коштів на початок року

3405

10393

9953

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

213

862

Залишок коштів на кінець року

3415

10131

10393

Примітки

д/н

Керівник

Сухина Iгор Iванович

Головний бухгалтер

Григор'ян Анна Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"УКРГАЗПРОМПОЛIС"

Підприємство

за ЄДРПОУ

21664129

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

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

3522

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

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

X

X

X

X

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

3553

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

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

3561

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

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

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

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

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

()

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

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Примітки
Керівник

X

X

Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "УКРГАЗПРОМПОЛIС"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21664129

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

25000

0

0

20738

900

0

0

46638

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

25000

0

0

20738

900

0

0

46638

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-422

0

0

-422

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

29821

0

0

0

0

29821

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

29821

0

0

0

0

29821

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

29821

0

-422

0

0

29399

Залишок на
кінець року

4300

25000

0

29821

20738

478

0

0

76037

Примітки

д/н

Керівник

Сухина Iгор Iванович

Головний бухгалтер

Григор'ян Анна Леонiдiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi страховика
з розкриттям iнформацiї, згiдно вимогам МСБО/МСФЗ
2017 рiк
1. Iнформацiя про страхову компанiю
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Укргазпромполiс» (надалi - Компанiя) (код
ЄДРПОУ - 21664129) була створена в 1996 роцi та зареєстрована у вiдповiдностi до законодавства
України.
Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «Укргазпромполiс» змiнено тип Товариства з публiчного акцiонерного
товариства на приватне акцiонерне товариство та мiсцезнаходження. У зв’язку з чим вiдбулася i
змiна типу, найменування та мiсцезнаходження Товариства та прийнято новий Статут.
В звiтному, 2017 роцi, Компанiя здiйснювала свою дiяльнiсть в межах лiцензiй на провадження
страхування, iнших нiж страхування життя, та, вiдповiдно, з фiнансовою дiяльнiстю, пов’язаною з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Середня кiлькiсть працiвникiв протягом 2017 року складала 7 осiб.
Адреса Компанiї: вул. Олеся Гончара, будинок 41, м. Київ, 01054, Україна.
Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. акцiонерами Компанiї були:
Акцiонери 31.12.2017 31.12.2016
Сухина Янiна Iллiвна (Україна, код РНОКПП 2674204709) 63,656 % 63,656 %
Дiяк Iван Васильович (Україна, код РНОКПП 1079503518) 23,9479 % 23,9479 %
34 акцiонери-фiзичнi особи 12,3961 % 12,3961 %
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Компанiя на вимогу статтi 12 «Застосування мiжнародних стандартiв» Закону України «Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», починаючи з 01 сiчня 2012 року складає
фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Компанiя
використовує виключно МСФЗ, якi опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв
України.
З 1 сiчня 2012 року Компанiя прийняла МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi”.
Перша фiнансова звiтнiсть Компанiї, складена у вiдповiдностi до МСФЗ, складається на 31 грудня
2012 року.
Порiвняльна iнформацiя почала подаватися у фiнансовiй звiтностi починаючи з 31 грудня 2013
року.
Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року,
дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть складається у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам, за
виключенням фiнансових iнструментiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi, змiни якої
вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, що
вiдображаються по справедливiй вартостi.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» всi
монетарнi статтi, що облiковуються в iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються в
Балансi за валютним курсом Нацiонального Банку України, що дiяв на звiтну дату.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються загальним пiдсумком, в звiтi про
фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.
2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Компанiя не могла продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Компанiї 20 лютого 2018 року. Нi учасники Компанiї, нi iншi особи не мають права вносити змiни
до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
Фiнансова звiтнiсть, аудиторськi висновки та внутрiшнi правила надання фiнансових послуг
розмiщується на власному веб-сайтi: ugpp.com.ua.
2.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року.
Продовження тексту приміток
3. Страховi премiї та премiальний дохiд
В пiдписанi премiї включаються суми, якi надаються за договорами страхування, що набрали
чинностi та по договорах, за якими виникає право на отримання чергового внеску вiдповiдно до
умов зазначених договорiв, незалежно вiд перiодичностi сплати. Пiдписанi премiї зменшуються на
суму премiй по анульованим та перерваним договорам страхування за звiтний перiод.
У звiтному перiодi було укладено 38 договорiв на загальну суму 224 тис. грн., у тому числi: з
фiзичними особами – 70,80 тис. грн., з юридичними особами – 152,50 тис. грн., з
перестрахувальниками – 0,70 тис. грн.
Зароблена частина пiдписаних премiй визнається як виручка. Премiї рахуються заробленими з
дати прийняття ризику на страхування, на протязi перiоду вiдповiдальностi за договором, у
вiдповiдностi з структурою прийнятих на страхування ризикiв.
Прийнята вiдповiдальнiсть на суму 32705 тис. грн. Максимальна страхова сума за окремим
об’єктом страхування – 3000 тис. грн. Проведено перестрахування на загальну суму
перестрахувальної премiї 40 тис. грн. Вiдповiдальнiсть з урахуванням проведеного
перестрахування становить 10484 тис. грн.
У 2016 роцi було укладено 41 договiр на загальну суму 750 тис. грн., у тому числi: з фiзичними
особами – 98,10 тис. грн., з юридичними особами – 651,9 тис. грн. Прийнята вiдповiдальнiсть на
суму 78236 тис. грн. Максимальна страхова сума за окремим об’єктом страхування – 3500 тис.
грн. Проведено перестрахування на загальну суму перестрахувальної премiї 25 тис. грн.
Вiдповiдальнiсть з урахуванням проведеного перестрахування становила 77418 тис. грн.
Доля перестраховикiв розраховується в вiдношеннi з дiючими договорами перестрахування.
Виплаченi перестраховi премiї визнаються як витрати в вiдношеннi з отриманими послугами по

перестрахуванню, i доля витрат по перестрахуванню, що належать до майбутнiх перiодiв,
визнаються як доля перестрахувальникiв в технiчних резервах .
Доля перестраховика в страхових резервах станом на 31.12.2017 р. розрахована в об’ємi 23 тис.
грн. Доля перестраховика в страхових резервах станом на 31.12.2016 р. становила 9 тис. грн.
Суми, що належать до отримання вiд та тi що пiдлягають виплатi перестраховикам, брокерам та
перестрахувальникам, визнаються фiнансовими iнструментами i включаються в дебiторську i
кредиторську заборгованiсть зi страхування i перестрахування, а не в резерви з договору
страхування або активи по перестрахуванню.
Активи з перестрахування включають в себе суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв
виплачених страхових вiдшкодувань. Вони класифiкуються як дебiторська заборгованiсть i
включаються в страхову та iншу дебiторську заборгованiсть в звiтi про фiнансовий стан.
Активи по перестрахуванню включають залишки зобов’язань з прийнятого перестрахування, що
належать до сплати вiд перестраховикiв.
4.Страховi виплати
Страховими виплатами, понесеними в страховiй дiяльностi, є страховi виплати, понесенi на
протязi звiтного перiоду, та складаються з виплат, виплачених в фiнансовому роцi, вiдповiдних
затрат з врегулювання збиткiв (витрати по врегулюванню збиткiв), а також змiн в резервах
збиткiв. Виплаченi претензiї зменшуються на суму збиткiв, вiдшкодованих шляхом
перестрахування.
За 2017 рiк було 2 страхових випадки, за якими прийнято рiшення про здiйснення страхових
вiдшкодувань. Страховi вiдшкодування склали 134 тис. грн., всi фiзичним особам. Максимальне
страхове вiдшкодування склало 83 тис. грн. Частка страхових вiдшкодувань, компенсованих
перестрахувальниками, складає 77 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 року компанiя має заборгованiсть перед страхувальниками по виплатам
страхових вiдшкодувань, яка складає 5 тис. грн., а саме:
- страховий акт №ДЦ23000001 вiд 17.02.2015 року про виникнення страхового випадку на
загальну суму 5 тис. грн., пов’язаного iз завданням шкоди майну третiх осiб внаслiдок ДТП,
складений на пiдставi заяви Орленка Максима, транспортний засiб якого зазнав пошкоджень
внаслiдок зiткнення з автомобiлем Страхувальника, за полiсом страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв вiд 20.06.2013 року АВ №1803368,
переданий МТСБУ для подальшого врегулювання та оплати за рахунок коштiв гарантiйного
внеску до фонду захисту потерпiлих Компанiї.
За 2016 рiк було 13 страхових випадкiв, за якими прийнято рiшення про здiйснення страхових
вiдшкодувань. Страховi вiдшкодування склали 113 тис. грн., з них фiзичним особам - 99,5 тис. грн.
та юридичним – 13,5 тис. грн. Максимальне страхове вiдшкодування склало 39 тис. грн. Частка
страхових вiдшкодувань компенсованi перестрахувальниками складає 23 тис. грн.
5.Технiчнi резерви
Компанiя створює технiчнi резерви, щоб вiдобразити оцiнку зобов’язань, що виникли за
договорами страхування:
резерв незароблених премiй (розраховується за методом «1/365» (pro rata temporis) за кожним
чинним договором окремо),
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (reported but not settled claims reserve - RBNS) (оцiнка
обсягу зобов`язань Компанiї для здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за
вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання збиткiв (експертнi,
консультацiйнi та iншi витрати, пов`язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не оплаченi або оплаченi
не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв`язку зi страховими подiями, що мали мiсце в
звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких страховика повiдомлено вiдповiдно
до вимог законодавства України та/або умов договору),
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (incurred but not reported claims reserve - IBNR) (оцiнка
обсягу зобов`язань Компанiї для здiйснення страхових виплат, включаючи витрати на
врегулювання збиткiв, якi виникли у зв`язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх
перiодах, про факт настання яких Компанiї не було заявлено на звiтну дату в установленому
законодавством України порядку),

резерв коливань збитковостi (equalization reserve) (призначений для компенсацiї виплат Компанiї,
що пов`язанi з вiдшкодуванням збиткiв, у разi, якщо фактична збитковiсть за видами страхування
у звiтному перiодi перевищує очiкуваний середнiй рiвень збитковостi, узятий за основу при
розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування).
Доля перестраховикiв в технiчних резервах розкривається в звiтi про фiнансовий стан Компанiї.
Страховi резерви станом на 31.12.2017 сформованi згiдно з затвердженою методикою формування
резервiв визначеною законодавством України та щодо розкриття iнформацiї фiнансової звiтностi
страховика в розмiрi 98 тис. грн., у тому числi:
резерв незароблених премiй -73 тис. грн.;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв – 5 тис. грн.;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi – 20 тис. грн.
Страховi резерви станом на 31.12.2016 становили 187 тис. грн., у тому числi:
резерв незароблених премiй -105 тис. грн.;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв – 5 тис. грн.;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi – 77 тис. грн.
Також, на кожну звiтну дату керiвництво Компанiї визначає достатнiсть (адекватнiсть) признаних
страхових зобов’язань за допомогою оцiнки майбутнiх грошових потокiв вiд страхових договорiв i
порiвняння цих розрахункiв прогнозуючого грошового потоку з балансовою вартiстю зобов’язань
за вирахуванням вiдкладених аквiзацiйних витрат. При виконаннi цих тестiв використовуються
поточнi найкращi оцiнки всiх майбутнiх потокiв грошових коштiв по договорах страхування i
пов’язанi з цим витрати, такi, як витрати на врегулювання збиткiв i iнвестицiйнiй дохiд вiд активiв,
якi забезпечують виконання договору страхування.
Якщо тест покаже, що врахована сума зобов’язань недостатня, то рiзниця вiдноситься до витрат
звiтного перiоду, при цьому Компанiя формує допомiжнi технiчнi резерви. Розрахунок тесту
представлено у виглядi додатку до примiток, щодо розкриття iнформацiї фiнансової звiтностi
страховика.
Тест на адекватнiсть зобов’язань застосовується до валової суми резервiв, тобто вплив
перестрахування не береться до уваги.
В звiтному перiодi Компанiя зазначила розмiр резервiв з урахуванням проведеної перевiрки
адекватностi зобов’язань. Перевiркою встановлено, що формування додаткового резерву не
потрiбно.
Резерви Компанiї розмiщеннi з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi,
диверсифiкованостi згiдно Положення про обов’язковi критерiї та нормативи достатностi,
диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування,
iнших, нiж страхування життя, затвердженого розпорядженням Держкомфiнпослуг за №396 вiд
23.02.2016 року, та представленнi визначеними активами.
6. Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовi iнвестицiї враховуються у вiдповiдностi з МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». В цiлях
складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнвестицiї класифiкується за категорiям:
- призначенi для торгiвлi;
- утримуванi до погашення;
- iснуючi в наявностi для продажу;
- iнвестицiї в асоцiйованi компанiї;
- iнвестицiї в дочiрнi компанiї;
- iнвестицiї непов’язаним сторонам;
- iнвестицiї пов’язаним сторонам;
- облiгацiї.
Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, враховуються по справедливiй вартостi з вiднесенням її змiни
на прибуток чи збиток.
Iнвестицiї, що мають фiксований термiн погашення i утримуються до погашення враховуються по
амортизованiй собiвартостi. Iнвестицiї, що не мають фiксованого термiну погашення,
враховуються по собiвартостi.
Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу, враховуються по справедливiй вартостi з вiднесенням їх

змiн на власний капiтал.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї враховуються по пайовому методу.
На кiнець звiтного перiоду Компанiя визначає наступнi фiнансовi iнвестицiї:
1. «Iнвестицiї непов’язаним сторонам», якi не облiковуються на фондовiй бiржi, а саме:
Назва емiтенту Код ЄДРПОУ Рiвень лiстингу Фондова бiржа Сума, тис. грн.
ВАТ «Гранд iндастрi груп» 35264213 - - 10
ВАТ «Ленiнський РМЗ «Металiст» 20681350 - - 705
ВАТ «Металургспецкомплект» 32852845 - - 7041
ПАТ «НВП «Радiй» 14312430 - - 87
ВАТ «Укрспецзабезпечення» 32917048 - - 50
ВСЬОГО - - 7893
2. «Iнвестицiї пов’язаним сторонам», якi не облiковуються на фондовiй бiржi, а саме:
Назва емiтенту Код ЄДРПОУ Рiвень лiстингу Фондова бiржа Сума,
тис. грн.
ТОВ «Угп-нет» 31202001 - - 398
ПАТ СК «Укргазпромполiс-життя» 33833231 - - 14990
ТОВ «Унiжитлосервiс» 31753542 - - 2
ВСЬОГО - - 15390
7. Акцiонерний капiтал i дивiденди
Звичайнi акцiї вiдображаються у складi власних коштiв. Додатковi витрати, безпосередньо
пов'язанi з випуском звичайних акцiй i опцiонiв на акцiї визнаються з урахуванням оподаткування
як зменшення власних коштiв.
Привiлейованi акцiї класифiкуються як власнi кошти, якщо вони не пiдлягають викупу, або
пiдлягають викупу тiльки на розсуд Компанiї, а дивiденди виплачуються на розсуд Компанiї.
Дивiденди визнаються як розподiл власних коштiв.
У разi викупу акцiй, визнаних в якостi власних коштiв, сплачена сума, включаючи витрати,
безпосередньо пов'язанi з даним викупом, вiдображається за вирахуванням оподаткування як
зменшення власних коштiв.
Викупленi акцiї класифiкуються як власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв, i вiдображаються як
зменшення загальної величини власних засобiв. Сума, виручена в результатi подальшого продажу
або повторного розмiщення власних викуплених акцiй, визнається як збiльшення власних коштiв,
а прибуток або збиток, що виникають в результатi даної операцiї, включаються до складу
(виключаються зi складу) нерозподiленого прибутку.
Можливiсть Компанiї оголошувати i виплачувати дивiденди пiдпадає пiд регулювання чинного
законодавства України.
Дивiденди вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як розподiл нерозподiленого прибутку в мiру їх
оголошення.
Статутний капiтал, включає внески акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю долi акцiонера вiдображається як емiсiйний дохiд.
Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату лише в тому
випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно.
В звiтному перiодi Компанiя дивiденди не нараховувала та не виплачувала.
Продовження тексту приміток
8.Основнi засоби
Основнi засоби Компанiї враховуються i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi Компанiї у
вiдповiдностi з МСБО 16 «Основнi засоби».
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання
яких бiльше одного року та вартiсть яких перевишує 2 500 гривень. Данi матерiальнi активи
використовуються Компанiєю в процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, здачi в
оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних i соцiальних функцiй.
Компанiя використовує для оцiнки основних засобiв першу модель – облiк за первинною вартiстю
з урахуванням МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».

На кiнець звiтного перiоду Компанiя облiковує за первинною вартiстю такi основнi засоби на
загальну суму 134705 тис. грн., а саме: нерухоме майно – 133635 тис. грн., машини та обладнання
– 375 тис. грн., транспортнi засоби – 250 тис. грн., iнструменти, прилади та iнвентар – 351 тис.
грн., iншi основнi засоби – 65 тис. грн., iншi необоротнi матерiальнi активи – 29 тис. грн. На кiнець
звiтного перiоду знос основних засобiв склав – 3885 тис. грн., а саме: нерухоме майно – 3020 тис.
грн., машини та обладнання – 384 тис. грн., транспортнi засоби – 112 тис. грн., iнструменти,
прилади та iнвентар – 275 тис. грн., iншi основнi засоби – 65 тис. грн., iншi необоротнi матерiальнi
активи – 29 тис. грн.
Керуючись МСБО 16 «Основнi засоби» ПрАТ СК «Укргазпромполiс» в травнi 2017 року доручило
ТОВ «Реал Експерт» провести оцiнку майна, а саме:
- нежитлових примiщень №1-8, 10, 11, 277-288 першого поверху загальною площею 510,0 кв. м. за
адресою: Львiвська обл., м. Львiв, вул. Окуневського Т., буд.1;
- нежитлового примiщення – офiсу – 15/100 частини вiд нежитлових примiщень в бу4динку
площею 2551,5 кв. м., загальною площею 389,5 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд.
41.
Згiдно наданих Звiтiв про оцiнку майна було внесено змiни в бухгалтерський облiк Компанiї, а
саме:
ПрАТ СК «Укргазпромполiс» вперше переоцiнило об'єкт ОЗ – будiвлю за адресою: м. Київ, вул.
Олеся Гончара, 41.
Її первiсна вартiсть – 3 004 148,60 грн., знос – 2 375 649,74 грн., залишкова вартiсть – 628 498,86
грн.
Згiдно з експертною оцiнкою справедлива вартiсть будiвлi становить 23 980 195,00 грн.
Отже, треба провести дооцiнку будiвлi.
Згiдно МСБО 16 «Основнi засоби» первiсну вартiсть i суму зносу об'єкта ОЗ помножуємо на
iндекс переоцiнки.
Вiдповiдно отримуємо переоцiнену первiсну вартiсть i переоцiнену суму зносу.
У свою чергу, iндекс переоцiнки визначається як частка вiд дiлення справедливої вартостi об'єкта
на його залишкову вартiсть .
1. Дiзнаємося iндекс переоцiнки: 23 980 195,00 грн. : 628 498,86 грн. = 38,15.
2. Розрахуємо вартiсть, за якою повинна облiковуватися дооцiнена будiвля:
- переоцiнена первiсна вартiсть об'єкта: 3 004 148,60 грн. х 38,15 = 114 608 269,09 грн.;
- переоцiнена сума зносу: 2 375 649,74 грн. х 38,15 = 90 631 037,58 грн.
Покажемо в таблицi бухгалтерський облiк операцiй iз дооцiнки ОЗ.
(грн.)
№ з/п Змiст операцiї Первиннi документи Бухгалтерський облiк
Дт Кт Сума
123456
1 Збiльшено первiсну вартiсть будiвлi на суму дооцiнки
(114 608 269,09 – 3 004 148,60) Звiт оцiнювачiв, регiстри бухоблiку 103 423 111 604 120,49
2 Збiльшено знос будiвлi на суму переоцiнки
( 90 631 037,58 – 2 375 649,74) 423 131 88 255 387,84
ПрАТ СК «Укргазпромполiс» вперше переоцiнило об'єкт ОЗ – будiвлю за адресою: м. Львiв, вул.
Окуневського Т., 1.
Її первiсна вартiсть – 2 549 270,46 грн., знос – 736 778,27 грн., залишкова вартiсть – 1 812 492,19
грн.
Згiдно з експертною оцiнкою справедлива вартiсть будiвлi становить 13 242 459,00 грн.
Отже, треба провести дооцiнку будiвлi.
Згiдно МСБО 16 «Основнi засоби» первiсну вартiсть i суму зносу об'єкта ОЗ помножуємо на
iндекс переоцiнки.
Вiдповiдно отримуємо переоцiнену первiсну вартiсть i переоцiнену суму зносу.
У свою чергу, iндекс переоцiнки визначається як частка вiд дiлення справедливої вартостi об'єкта
на його залишкову вартiсть .
1. Дiзнаємося iндекс переоцiнки: 13 242 459,00 грн. : 1 812 492,19 грн. = 7,31.

2. Розрахуємо вартiсть, за якою повинна облiковуватися дооцiнена будiвля:
- переоцiнена первiсна вартiсть об'єкта: 2 549 270,46 грн. х 7,31 = 18 635 167,06 грн.;
- переоцiнена сума зносу: 736 778,27 грн. х 7,31 = 5 385 849,15 грн.
Покажемо в таблицi бухгалтерський облiк операцiй iз дооцiнки ОЗ.
(грн.)
№з/п Змiст операцiї Первиннi документи Бухгалтерський облiк
Дт Кт Сума
123456
1 Збiльшено первiсну вартiсть будiвлi на суму дооцiнки
(18 635 167,06 – 2 549 270,46) Звiт оцiнювачiв, регiстри бухоблiку 103 423 16 085 896,60
2 Збiльшено знос будiвлi на суму переоцiнки
( 5 385 849,15– 736 778,27) 423 131 4 649 070,88
В 2017 роцi проведено капiтальний ремонт примiщення за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара,
41 на загальну суму 392 тис. грн.
В 2017 роцi надходження та вибуття основних засобiв не було.
Станом на 31.12.2016 року Компанiя облiковувала за первинною вартiстю такi основнi засоби:
нерухоме майно – нерухоме майно – 5553 тис. грн., машини та обладнання – 375 тис. грн.,
транспортнi засоби – 250 тис. грн., iнструменти, прилади та iнвентар – 351 тис. грн., iншi основнi
засоби – 65 тис. грн., iншi необоротнi матерiальнi активи – 29 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду
знос основних засобiв склав – 3885 тис. грн., а саме: нерухоме майно – 3020 тис. грн., машини та
обладнання – 384 тис. грн., транспортнi засоби – 112 тис. грн., iнструменти, прилади та iнвентар –
275 тис. грн., iншi основнi засоби – 65 тис. грн., iншi необоротнi матерiальнi активи – 29 тис. грн.
В 2016 роцi надходження та вибуття основних засобiв не було.
8.Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї враховуються i вiдображаються в фiнансовому звiтi згiдно МСБО
38 «Нематерiальнi активи».
Нематерiальними активами визнаються контрольованi суспiльством немонетарнi активи, якi не
мають матерiальної форми та можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства на протязi
перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних
цiлях або передачi в оренду iншим особам.
Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються за рiзними групами:
Патенти
Авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення)
Лiцензiї
Торговi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй
Програмне забезпечення, яке є невiд’ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних
засобiв, враховується у складi цих основних засобiв.
Нематерiальнi активи оцiнюються по первиннiй вартостi (собiвартостi), яка включає в себе
вартiсть придбання i витрати пов’язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують собiвартiсть нематерiальних активiв, якщо:
iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних
вигод, якi перевищать його первинно оцiнений рiвень ефективностi;
цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки первинної оцiненої
ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйними методом на протязi очiкуваного термiну їх
використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, наступному
пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. Очiкуваний строк корисного використання
нематерiального активу визначається при його постановцi на облiк виходячи з:
очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання або
iнших факторiв;
термiнiв використання подiбних актiв.
На дату звiту нематерiальнi акти враховуються по моделi первинної вартостi з врахуванням

можливого знецiнення у вiдповiдностi з МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
На кiнець звiтного перiоду нематерiальнi активи по первiснiй вартостi складають – 364 тис. грн.,
знос склав – 345 тис. грн.
На кiнець 2016 року нематерiальнi активи по первiснiй вартостi складали – 364 тис. грн., знос
склав – 330 тис. грн.
9.Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це договiрнi вимоги, що пред'явленi покупцям i iншим особам на
отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська
заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання, якої очiкується протягом поточного року
або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути
класифiкована як поточна).
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгiвельна дебiторська заборгованiсть (що виникає
за реалiзованi, пiд час здiйснення звичайної господарської дiяльностi, товари i послуги) i не
торгiвельна (iнша) дебiторська заборгованiсть. Первинне визнання дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за
чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з
врахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безгрошевої заборгованостi.
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi в Компанiї створюється резерв
сумнiвних боргiв.
Резерв сумнiвних боргiв нараховується за методом застосування абсолютної суми сумнiвної
заборгованостi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть враховується залежно вiд її вигляду по тiй, що
амортизується або за дисконтуємою вартiстю.
На кiнець звiтного перiоду Компанiя має довгострокову дебiторську заборгованiсть, яка складає –
13545 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду Компанiя має поточну дебiторську заборгованiсть, яка складає – 578
тис. грн.
Станом на 31.12.2016 Компанiя мала поточну дебiторську заборгованiсть в розмiрi 566 тис. грн. та
довгострокову – 13575 тис. грн.
В Компанiї в 2017 роцi було створено резерв сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть на
загальну суму 227 тис. грн. в розмiрi ста вiдсоткiв. За рiк з резерву сумнiвних боргiв списано 379
тис. грн. Станом на 01.01.2017 року резерв сумнiвних боргiв становив 1748 тис. грн. Станом на
31.12.2017 року залишок коштiв в резервiв сумнiвних боргiв - 1596 тис. грн.
10. Зобов’язання та резерви
Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
«Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Зобов'язання Компанiї, класифiкуються на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються залежно вiд
вигляду або по вартостi, що амортизується або за дисконтованою вартiстю.
Поточнi зобов’язання враховується i вiдображається в Балансi за персональною вартiстю, яка
дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Компанiя здiйснює переведення частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу
короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини
суми боргу залишається менше 365 днiв.
На кiнець звiтного перiоду Компанiя має поточнi зобов’язання в розмiрi 4015 тис. грн., у тому
числi:
670 тис. грн. - за товари, роботи, послуги;
159 тис. грн. - з бюджетом;
382 тис. грн. – з оплати працi;
9 тис. грн. - зi страхування;
5 тис. грн. – за страховою дiяльнiстю;

44 тис. грн. - резерв вiдпусток;
2746 тис. грн. – iншi поточнi зобов’язання.
Станом на 31.12.2016 Компанiя мала поточнi зобов’язання в розмiрi 3982 тис. грн., у тому числi:
320 тис. грн. - за товари, роботи, послуги;
112 тис. грн. - з бюджетом;
413 тис. грн. – з оплати працi;
11 тис. грн. - зi страхування;
5 тис. грн. – за страховою дiяльнiстю;
95 тис. грн. - резерв вiдпусток;
3026 тис. грн. – iншi поточнi зобов’язання.
Резерви визнаються, якщо Компанiя в результатi певної подiї у минулому має юридичнi або
фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з великою мiрою вiрогiдностi буде потрiбний вiдтiк
ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Компанiя визнає в якостi резерву – резерв вiдпусток, який формується щоквартально виходячи з
фонду оплати працi i фактично вiдпрацьованого часу працiвниками.
На кiнець звiтного перiоду резерв вiдпусток складає - 44 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 резерв вiдпусток складав 95 тис. грн.
Продовження тексту приміток
11.Визнання доходiв та витрат
Доходи Компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в
результатi операцiї економiчнi вигоди Компанiї збiльшаться, а сума доходу може бути достовiрно
визначена.
Дохiд вiд реалiзацiї товару (робiт, послуг) визнається, тодi, коли фактично здiйснюється перехiд
вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваги i контроль над активами (товарiв, робiт,
послуг) вiдвантаженими i права власностi переданi, та дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання у
вiдповiдностi з МСБО 18 «Дохiд».
Процентний дохiд признається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу
нарахування.
В звiтному перiодi дохiд Компанiї облiковується за наступною аналiтикою:
Дохiд вiд операцiйної дiяльностi (дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг) – 219 тис. грн.;
Iншiй операцiйний дохiд – 1479 тис. грн.,
Фiнансовий дохiд – 669 тис. грн.(нарахований дохiд по депозитах),
Iнший дохiд – 902 тис. грн.
За 2016 рiк дохiд Компанiї облiковувався за наступною аналiтикою:
Дохiд вiд операцiйної дiяльностi (дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг) – 789 тис. грн.;
Iншiй операцiйний дохiд – 421 тис. грн.,
Фiнансовий дохiд – 1115 тис. грн.(нарахований дохiд по депозитах),
Iнший дохiд – 963 тис. грн.
Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, признаються одночасно з вiдповiдним доходом.
В звiтному перiодi витрати Компанiї облiковуються за наступною аналiтикою:
Страховi вiдшкодування – 134 тис. грн.;
За собiвартiстю страхових послуг – 310 тис. грн.;
Адмiнiстративнi витрати – 2084 тис. грн.;
Витрати на збут – 38 тис. грн.;
Iншi операцiйнi витрати – 508 тис. грн.;
Iншi витрати – 667 тис. грн. (661 тис. грн. не операцiйна курсова рiзниця, 6 тис. грн. iншi витрати
звичайної дiяльностi).
За 2016 рiк витрати Компанiї облiковувалися за наступною аналiтикою:
Страховi вiдшкодування – 113 тис. грн.;
За собiвартiстю страхових послуг – 338 тис. грн.;
Адмiнiстративнi витрати – 1713 тис. грн.;
Витрати на збут – 19 тис. грн.;

Iншi операцiйнi витрати – 1084 тис. грн.;
Iншi витрати – 413 тис. грн. (404 тис. грн. уцiнка необоротних активiв та фiнансових iнвестицiй та
9 тис. грн. iншi витрати звичайної дiяльностi).
12.Винагороди працiвникам та операцiї з пов’язаними особами
Всi винагороди працiвникам в Компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
«Виплати працiвникам». В процесi господарської дiяльностi Компанiя сплачує обов'язковi внески
в Державний Пенсiйний фонд та iншi внески за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому
Законодавством України.
При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород спiвробiтникiв
дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання
спiвробiтниками своїх трудових обов'язкiв.
В звiтному роцi фонд оплати працi працiвникiв складав 629 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi
заходи – 138 тис. грн., резерв вiдпусток - 44 тис. грн.
В 2016 роцi фонд оплати працi працiвникiв складав 603 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи
– 131 тис. грн., резерв вiдпусток - 95 тис. грн.
Щодо сум, очiкуваних до виплати в якостi премiй або в рамках короткострокового плану виплати
премiй або участi в прибутках, визнається зобов'язання, якщо у Компанiї є чинне юридичне або
передбачається формування зобов'язань з виплати вiдповiдної суми, що виникло в результатi
здiйснення спiвробiтником своєї трудової дiяльностi в минулому, i величину цього зобов'язання
можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
На вимогу МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн» надається наступна
iнформацiя: протягом 2017 року з пов’язаними особами були укладенi договори оренди
транспортних засобiв. Сума коштiв за наданi послуги оренди за 2017 рiк склала 382 тис. грн.
Транспортнi засоби, що орендуються використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства. В
2017 роцi було нарахована та виплачена винагорода (заробiтна плата) пов’язаним особам в розмiрi
257 тис. грн. Станом на 01.01.2017 року рахується кредиторська заборгованiсть з пов’язаною
особою за вексель в сумi 3015 тис. грн. За 2017 рiк з розрахункового рахунку було перераховано
434 тис. грн. за вексель. Iнших операцiй з пов’язаними особами Товариство не проводило. Станом
на 31.12.2017 року безнадiйної або простроченої заборгованостi за операцiями з пов’язаними
особами немає.
13.Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї
вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Витрати з податку на прибуток, що
вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати, складаються з сум поточного i вiдстроченого
податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного
прибутку за рiк, розрахованого згiдно норм податкового законодавства України.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або
вiдшкодована у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань тих, що
вiдображують в фiнансовiй звiтностi, i вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за тимчасовими рiзницями з використанням
балансового методу облiку. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання розраховуються за
податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi
активи або погашенi зобов’язання на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про
введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну
дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує вiрогiднiсть того,
що наявнiсть майбутнього прибутку оподаткування дозволить реалiзувати вiдкладенi податковi
активи або якщо вони можуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових
зобов'язань.
За 2017 рiк податок на прибуток складає – 7 тис. грн.
За 2016 рiк податок на прибуток складав – 22 тис. грн.
14.Сегменти
Компанiя через свої особливостi i практику органiзацiї, що склалася, займається одним видом

дiяльностi.
У зв'язку з цим господарсько-галузевi сегменти не видiленi.
Компанiя займається господарською дiяльнiстю тiльки на територiї України, в зв’язку з цим
географiчнi сегменти не видiляються.
В випадку розширення масштабiв дiяльностi Компанiї i появi нових видiв дiяльностi Компанiя
буде представляти фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти».
15.Подiї, що виникли пiсля звiтної дати
При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя враховує подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i
вiдображує їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду».
16.Фiнансова звiтнiсть
Компанiя представляє фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСБО 1 «Подання фiнансової
звiтностi».
Баланс складається методом подiлу активiв та зобов’язань на поточнi i довгостроковi.
Звiт про фiнансовi результати складається методом подiлу витрат за функцiональним
визначенням.
Звiт про змiни у власному капiталi складається в розгорнутiй формi.
Звiт про рух грошових коштiв складається у вiдповiдностi МСБО 7 «Звiт про рух грошових
коштiв» прямим методом, в якому розкривається iнформацiя про основнi види валових грошових
надходжень та витрат.
Примiтка до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов’язковими вимогами до
розкриття iнформацiї, викладених в усiх МСБО/МСФЗ.
Компанiя представляє повний комплект фiнансової звiтностi щорiчно.
Скорочена промiжна фiнансова звiтнiсть, готується Компанiєю у вiдповiдностi до МСБО 34
«Промiжна фiнансова звiтнiсть».
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