
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              06.10.2020 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 06/10/01 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Голова правлiння       Дiденко Сергiй Олександрович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2019 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Лiбертi" 
2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Акцiонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

32708946 

4. Місцезнаходження 
емітента 

08141 Київська область Києво-Святошинський р-н с.Святопетрiвське вул. Зоряна, 
20 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(044) 494-31-11 (044) 496-31-59 

6. Адреса електронної 
пошти 

shevchuk.a@sk-liberty.com.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

Рішення загальних зборів акціонерів 
Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв від 29.09.2020 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює діяльність з 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

9. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

http://liberti.pat.ua/emitents/reports/year  06.10.2020 Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  
(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента. X 

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення;  

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

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

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

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента; X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва).  

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

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

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів.  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

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

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод 
емiтент не мав штрафних санкцiй. 
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники. 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Лiбертi" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ "Страхова компанія "ЛІБЕРТІ" 
3. Дата проведення державної реєстрації  23.12.2003 

4. Територія (область)  Київська область 

5. Статутний капітал (грн.)  10000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 8 

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

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

      

      

  
10. Банки, що обслуговують емітента 
1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 ПАТ "Сбербанк" 

2)  МФО банку  320627 

3)  IBAN  UA543206270000026503013013270 

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 д/н 

5)  МФО банку  д/н 

6)  IBAN  д/н 

 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах : 
 
 
1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АВТОБАНСЕРВIС" 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи 

31982734 

4) місцезнаходження Україна, 08129, Київська обл, Києво-святошинський р-н, с. Петропавлiвська Борщагiвка, вул. Велика Кiльцева, 2 
5) опис ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" володiє часткою 78% статутного 

капiталу Товариства 
 
 
1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЄВРОПЕТРОЛIУМ" 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи 

35466298 

4) місцезнаходження Україна, 08144, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Святопетрiвське, ВУЛИЦЯ ЗОРЯНА , будинок 20 
5) опис ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" володiє часткою 60% статутного 

капiталу Товариства 
 
 
1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БАБИНСЬКИЙ 

КОМБIКОРМОВИЙ ЗАВОД" 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи 

38182920 

4) місцезнаходження Україна, 08144, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село 
Святопетрiвське, ВУЛИЦЯ ЗОРЯНА , будинок 20 

5) опис ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" володiє часткою 20% статутного 
капiталу Товариства 

 
 
 



16. Судові справи емітента 
N 
з/п 

Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 826/10462/17 
Окружний адміністративний 

суд міста Києва 
Приватне акціонерне 
товариство "Страхової 
компанії "Ліберті" 

Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 
- 

Апеляційна скарга на 
рішення Окружного 
адміністративного суду 
міста Києва  від 22 
грудня 2018 року 

Постанова від 
23.04.2019р. 

Опис Апеляційну скаргу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг - залишити без задоволення. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 листопада 2018 року - залишити без змін. 

2 810/9/18 
Київський окружний 
адміністративний суд 

Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 
ринків фінансових 

послуг 

Приватне акціонерне 
товариство "Страхової 
компанії "Ліберті" 

- про стягнення штрафу Рішення від 
16.07.2019р. 

Опис У задоволенні позову відмовити. 

3 826/10462/17 
Касаційний 

адміністративний суд 
Верховного Суду 

Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 
ринків фінансових 

послуг 

Приватне акціонерне 
товариство "Страхової 
компанії "Ліберті" 

- 

Касаційна скарга на 
рішення Окружного 
адміністративного суду 

міста Києва від 
22.12.2018р. та 

постанову Шостого 
апеляційного 

адміністративного суду 
від 23.04.2019р. 

Ухвала від 03.06.2019р. 

Опис Відкрити касаційне провадження за скаргою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. У задоволенні клопотання про 
зупинення виконання оскаржуваних судових рішень відмовити. 

4 810/1638/18 
Шостий апеляційний 
адміністративний суд 

Приватне акціонерне 
товариство "Страхової 
компанії "Ліберті" 

Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 
- 

Апеляцйна скарга на 
рішення Київського 

окружного 
адміністративного суду 
від 01 червня 2018 року 

Постанова від 
21.06.2019р. 

Опис Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Ліберті" задовольнити. Рішення Київського окружного адміністративного суду від 01 червня 2018 
року - скасувати та прийняти постанову, якою у задоволенні позовним вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 



відмовити. 
 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не 
відбувались. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньоблi кова чисельнi сть штатних працi вникi в становить 8 осіб. Особи, які 
працюють за сумісництвом - 3 працi вника. Фонд оплати працi - 522 тис. грн. 
Крi м того, зазначаються факти змi ни розмi ру фонду оплати працi, а саме його 
збi льшення вi дносно попереднього року. У  2018 - 495 тис. грн., 2019 - 522 грн. 
Кадрова програма емi тента, спрямована на забезпечення рi вня квалi фi кацi ї її 
працi вникi в операцi йним потребам емi тента, а саме необхi днi сть скорочення витрат i 
пi двищення операцi йної ефективностi вимагає бi льшої вi ддачi вi д працi вникi в 
Компанi ї, демонстрацi ї ними бi льш високого професi йного рi вня. Планується та 
проводиться навчання з метою пi дготовки персоналу до вирi шення поставлених перед 
Компанi єю завдань i пi двищення професi йного рi вня персоналу. Навчання проводиться 
у виглядi внутрi шнi х семi нарi в, керi вниками вi дповi дних пi дроздi лi в. Можлива 
оплата навчання спi вробi тникi в за рахунок пi дприємства у випадках виробничої 
необхi дностi. Керівник та головний бухгалтер кожні три роки проходять навчання за 
програмою підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів страхових 
компаній. 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емітент не належить до будь- яких об' єднань підприємств. 
 
 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Відсутні будь- якi пропозицi ї щодо реорганi зацi ї з боку третi х осi б протягом 
звi тного перi оду. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Облi кова полi тика ПрАТ Страхова компанія " Ліберті" прийнята для складання 
фi нансової звi тностi вi дповi дно до МСФЗ та затверджена наказом голови правлi ння 
Компанi ї. При виборi та застосуваннi облi кових полi тик Компанi я керується 
вi дповi дними стандартами i i нтерпретацi ями, з урахуванням роз' яснень щодо їх 
застосування, випущених Радою з МСФЗ. У вi дсутнi сть конкретних стандартi в та 



i нтерпретацi й, керi вництво Компанi ї самостi йно розробляє облi кову полi тику та 
забезпечує її застосування таким чином, щоб i нформацi я, яка надається у фi нансовi й 
звi тностi, вi дповi дала концепцi ї, принципам, якi сним характеристикам та i ншим 
вимогам МСФЗ. Фi нансова звi тнi сть за МСФЗ складається на основi i нформацi ї про 
активи, зобов' язання, капi тал, господарськi операцi ї та результати дi яльностi 
Компанi ї за даними бухгалтерського облi ку шляхом трансформацi ї ( компi ляцi ї) статей 
вi дповi дно до вимог Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi. Для складання 
фi нансової звi тностi вi дповi дно до МСФЗ керi вництво здi йснює оцi нку активi в, 
зобов' язань, доходi в i витрат на основi принципу обачностi.  
Основнi засоби. Об' єкти  основних засобів, після первісного визнання активом, 
обліковуються та відображаються у  фінансовій звітності,  за собівартістю мінус: 
- накопичена амортизація; 
- накопичені збитки від зменшення корисності. 
Амортизація по основних засобах нараховується  за прямолінійним методом протягом  
передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі  
прибутку та збитку.  Амортизація основного засобу нараховується  з дати , коли він 
стає придатним для використання, тобто коли від доставлений до місця розташування 
та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений 
управлінським персоналом ( по МСФО16). 
На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу 
може зменшитися. Компанія зменшує балансову вартість активу до суми його 
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування 
активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в 
прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з 
МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу ( за винятком 
гудвілу) в попередніх періодах, Компанія сторнує, якщо і тільки якщо змінилися 
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після 
визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується 
в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного 
використання. 
Запаси. До запасi в вi дносять активи, якi: утримуються для подальшого продажу при 
звичайнi й господарськi й дi яльностi; перебувають в процесi виробництва з метою 
подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання в процесi 
виробництва продукцi ї, виконання робi т, надання послуг, а також керування 
пi дприємством. Компанi я визнає активами придбанi запаси на пi дставi переходу права 
власностi або передачi майнових ризикi в. Запаси оцi нюються Компанi єю на кожну дату 
балансу за найменшою з двох оцi нок: собi вартi сть та чиста вартi сть реалi зацi ї.  
Фi нансовi i нвестицi ї. Під час первісного визнання фінансового активу або 
фінансового зобов' язання Компанія оцінює його за справедливою вартістю плюс ( у 
випадку фінансового активу або фінансового зобов' язання не за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати на операцію, 
які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового 
зобов' язання. Доступні для продажу фінансові активи, які оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, обліковуються за справедливою 
вартістю. Позики та дебіторська заборгованість, утримувані до погашення 
фінансових, обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективної процентної ставки. Зміни в справедливій вартості фінансових активів, 
доступних для продажу, відображаються у складі іншого сукупного доходу. Коли 
фінансові активи, доступні для продажу, продаються або знецінюються, накопичені 
коректування справедливої вартості визнані у складі іншого сукупного доходу, 
визнаються у прибутку чи збитку. Прибуток або збиток від фінансового активу, 
наявного для продажу, визначаються безпосередньо  у власному капіталі  до моменту 
припинення  визнання цього активу, коли  кумулятивний прибуток або збиток, що 
раніше був визнаний у власному капіталі, визнається у звіті  про фінансові 
результати.  
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 



виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Компанi я здi йснює свою страхову дi яльнi сть, дi яльнi сть з перестрахування та 
фi нансову дi яльнi сть, пов' язану з формуванням, розмi щенням страхових резервi в та 
управлi нням ними, згi дно з чинним законодавством України. Станом на 31.12.2019 
року обсяг страхових премій ПрАТ " Страхова компанія " Ліберті" склав 3 755,4 тис. 
грн, в тому числі добровільні види страхування склали 3 109,6 тис. грн, 
обов' язкові види - 645,8 тис. грн. Зростання страхових премій у порівнянні з 2018 
роком склало 1,2%. 
Чистий прибуток Компанії після оподаткування з звітний період склав 1764 тис. грн. 
В 2018 році Компанія мала прибуток в розмірі 2310 тис. грн. 
Активи ПрАТ " Страхова компанія " Ліберті" станом на 31.12.2019 року склали 212 322 
тис. грн. Зменшення активів відбулося за рахунок виплати дивідендів за минулі роки 
в сумі 40 000 тис. грн. 
Страхові резерви Компанії склали 553 тис. грн, що на 40 % менше ніж попередньому 
році. Страхові резерви формуються у відповідності до міжнародних актуарних 
методів. Для покриття резервів Компанія використовує високоліквідні активи: 
депозити в державних банках, облігації Міністерства фінансів України та права 
вимоги до перестраховиків з високим рейтингом фінансової надійності. 
Загальний обсяг страхових відшкодувань Компанії в 2019 році зменшився на 88% у 
порівнянні з 2018 році та склав 35 тис. грн. Частка страхових виплат і 
відшкодувань компенсованих перестраховиками у 2019 році склала 13 тис. грн. 
Компанія має плани щодо розширення страхового поля, шляхом реалізації нових 
страхових продуктів, та підвищення якості обслуговування. Ці заходи сприятимуть 
залученню нових клієнтів уже в 2020 році. 
В наступному роцi Товариство планує підвищити свою позицi ю на страховому ринку 
України. Компанія у 2020 роцi планує збi льшення об' єму продажi в на 10%. Отриманий 
прибуток в 2019 р. в сумi 1764 тис. грн. дозволяє ПрАТ " Страхова компанія 
" Ліберті" реi нвестувати значнi ресурси в розвиток бi знесу i новi технологi ї, якi 
спрямованi на покращення та пi дтримку високого рi вня обслуговування клi єнтi в. За 
весь період діяльності, Компанія жодного разу не отримувала скарг, що є одним з 
найкращих i ндикаторi в ефективної роботи Компанії. В планах Компанії збi льшення 
i нвестицi йного доходу для забезпечення високого рi вня платоспроможностi, 
фi нансової стi йкостi та можливостi виконувати свої зобов' язання перед клi єнтами та 
партнерами ПрАТ " Страхова компанія " Ліберті", за рахунок високолi квi днх та 
надi йних фi нансових i нструментi в. 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
За останні пять років ПрАТ " Страхова компанія " Ліберті" інвестувала вільні кошти в 
енергозберігаючі технології, а саме в будівництво сонячних електростанцій. В 2019 
році інвестиційний договір було розірвано за ініціативою інвестора.  
Пi дприємство планує значнi інвестиції в 2020 році, а саме придбання земельних 
ділянок на загальну вартість 21 310 тис. грн, а також придбання нежитлового 
приміщення орієнтована вартість якого 10 000 тис. грн. для ведення страхової 
діяльності. 
 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 



 
ПрАТ " Страхова компанія " Ліберті"  облi ковує основнi засоби на балансi. Компанія 
не має на балансi та не використовує виробниче обладнання. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Управління ризиками є фундаментальним для страхового бізнесу і є суттєвим 
елементом операцій Компанії. Основні ризики, з якими стикається Компанія - це 
ринковий ризик, кредитний ризик та ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик 
того, що суб' єкту господарювання буде складно виконати свої фінансові 
зобов' язання, що підлягають погашенню грошовими коштами або іншими фінансовими 
активами. Ризик ліквідності виникає у випадках неузгодження строків погашення за 
активами та зобов' язаннями. Узгодженість та/ або контрольована неузгодженість 
строків погашення за активами та зобов' язаннями та процентних ставок по активах та 
зобов' язаннях є основою управління ліквідністю. Основний ризик ліквідності, що 
може виникати у Компанії, пов' язаний із щоденним забезпеченням наявності грошових 
ресурсів для врегулювання збитків, понесених по страхових договорах. Станом на 31 
грудня 2019 року та 2018 року у Компанії відсутній ризик географічного 
розташування, так як усі фінансові активи і зобов' язання були створені в Україні. 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструмента 
або майбутні грошові потоки за фінансовим інструментом будуть коливатись у зв' язку 
із змінами ринкових курсів. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний 
ризик та ризики зміни інших курсів. Ринковий ризик виникає у зв' язку з відкритими 
позиціями за процентними ставками, валютами і фондовими фінансовими інструментами, 
на які впливають загальні і специфічні зміни на ринку та зміни рівня 
нестабільності ринкових курсів. Метою управління ринковим ризиком є управління та 
контроль за збереженням рівня ринкового ризику в прийнятних межах з одночасною 
оптимізацією прибутковості по операціях.  
Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін 
( окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), 
незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого 
фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі 
подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 
пом' якшення цінового ризику Компанія використовує диверсифікацію активів та 
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з 
нефіксованим прибутком. 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 
В компанії не має фінансових інструментів та активів виражених в іноземній валюті.  
Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових 
відсоткових ставок. Керівництво Компанія усвідомлює, що відсоткові ставки можуть 
змінюватись і це впливатиме як на доходи Компанії, так і на справедливу вартість 
чистих активів. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу 
можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.  
Основними фінансовими активами Компанії є грошові кошти, а також дебіторська 
заборгованість за договорами страхування та інша дебіторська заборгованість. 
Грошові кошти та строкові депозити оцінюються з мінімальним кредитним ризиком, 
оскільки розміщені у фінансових інститутах, які на даний момент мають мінімальний 
ризик дефолту. 
Компанія піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої 
зобов' язання в строк перед Компанією, що в результаті призведе до фінансових 
збитків. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Компанія веде 
жорсткий контроль над своєю дебіторською заборгованістю. 
 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
ПрАТ " Страхова компанія " Ліберті" станом на 31.12.2019 році не виконує норматив 
достатності та платоспроможності капіталу згідно Положення про обов' язковi 
критерi ї i нормативи достатностi капi талу та платоспроможностi, лi квi дностi, 
прибутковостi, якостi активi в та ризиковостi операцi й страховика, затверджене 
розпорядженням Нацкомфінпослуг №850 вi д 07.06.2018 року. В 2020 році задля 



збільшення прийнятних активів, Підприєство планує придбати нерухоме майно  на 
загальну вартість близько 31 000 тис. грн.  
Фактичний запас платоспроможностi Компанi ї складає 210 543 тис. грн. i перевищує 
нормативний запас на 209874 тис. грн, що дозволяє Компанi ї виконувати всi свої 
зобов' язання перед клi єнтами вчасно i в повному об' ємi. Компанi я дотримується 
консервативного пi дходу при виборi фi нансових активi в, в якi i нвестуються кошти 
страхових резервi в, придi ляючи в першу чергу увагу лi квi дностi та надi йностi 
фi нансових активi в. У зв' язку з цим бi льша частина активi в, якi приймаються в 
покриття резервi в, представлена високолi квi дними i надi йними фi нансовими активами. 
 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
ПрАТ " Страхова компанія " Ліберті", на звi тну дату має заборгованість перед 
страхувальниками, а саме були отримані аванси по договорам страхування в сумі 143 
тис. грн, які набирають чинності в 1 кварталі 2020 року. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Стратегi я ПрАТ " Страхова компанія " Ліберті" полягає в забезпеченні максимального 
рi вня рентабельностi операцi й страховика через виявлення i формування попиту на 
страховi послуги з боку потенцi йних i наявних страхувальникi в та його задоволення. 
У числi основних елементi в ринкової стратегi ї Компанi ї видi ляються наступнi: 
аналi з страхового ринку; вдосконалення страхового портфеля; забезпечення 
ефективної фi нансової полi тики; вдосконалення технологi ї страхової дi яльностi; 
пi двищення квалi фi кацi ї персоналу.  
Стратегi я Компанi ї передбачає нарощування обсягi в продажi в та освоєння нових 
ринкi в збуту продукцi ї. Вона спрямована на отримання прибутку при рацi ональному 
використаннi всi х належних ресурсi в. 
 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
ПрАТ " Страхова компанія " Ліберті" не здi йснювало у звi тному перi одi полi тику щодо 
дослi джень та розробок. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Компанi я динамi чно розвивається, успi шно застосовуючи кращий ринковий досвi д та 
постi йно удосконалює бi знес- процеси. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 
Загальнi збори акцiонерів ПрАТ 

"Страхова компанія "Ліберті" Акцiонери 
Акцiонери, згiдно перелiку акцiонерiв, виданого Нацiональним депозитарiєм 

України 

Наглядова Рада ПрАТ "Страхова 
компанія "Ліберті" Голова Наглядової Ради та Члени Наглядової Ради 

Голова Наглядової Ради - Кац Олександр Наумович 
Член Наглядової Ради - Глубокова Наталiя Анатолiївна  

Член Наглядової Ради - Стешенко Вячеслав Олександрович 
Член Наглядової Ради - Чернявський Iгор Євгенович 

 
Правлiння Голова правлiння Голова Правлiння - Дiденко Сергiй Олександрович 

 



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 

Дiденко Сергiй Олександрович 
3) Рік народження 1964 
4) Освіта Вища економiчна 
5) Стаж роботи (років) 29 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПП "Русава" 
30961032 
економiст 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

23.12.2003 безстроково 
8) Опис    Голова правлiння має право: 1) дiяти вiд iменi товариства, представляти його iнтереси в усiх 
вiтчизняних та iноземних установах, пiдприємствах, органiзацiях; 2) розпоряжатися майном пiдприємства у 
межах своїх повноважень згiдно iз чинним законодавством, статутом товариства та рiшень Вищого органу 
товариства; 3) укладати господарськi та iншi договори у межах своїх повноважень згiдно iз чинним 
законодавством, статутом товариства та рiшень Вищого органу товариства; 4) надавати доручення, 
довiреностi; 5) вiдкривати в банках розрахунковi рахунки; 6) розпоряджатися коштами товариства в 
порядку, визначеному статутом товариства, чинним законодавством та рiшеннями Вищого органу 
товариства; 7) накладати на працiвникiв товариства стягнення вiдповiдно до законодавства; 8) у межах 
своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження та надавати вказiвки, обовязковi для всiх пiдроздiлiв та 
працiвникiв товариства; 9) розвязувати iншi питання, що належать за статутом до компетенцiї Голови 
правлiння. Голова правлiння укладає трудовi договори про наймання на роботу з усiма працiвниками 
товариства. Розмiр виплаченої винагороди - 135 тис. грн. Змiни Голови павлiння не було. Судимостей не 
було. Загальний стаж керiвної роботи 38 років. Попереднi посади - головний бухгалтер, головний економiст, 
економiст, директор. Посади на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не надала дозволу на 
розмiщення особистих данних. 
 
1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Шевчук Антонiна Анатолiївна 
3) Рік народження 1982 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 18 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

Заступник головного бухгалтера 
32708946 
ПрАТ "СК "Лiбертi" 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

26.08.2015 безстроково 
8) Опис    Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних 
засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзує 
контроль за вiдображенням на рахунку бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, бере участь в 
оформленнi матерiалiв, повязаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки та псування 
активiв пiдприємства.  
Посадова особа головний бухгалтер Шевчук Антонiна Анатолiївна призначена 26.08.2015 р. Строк на який 
призначено особу: безстроково. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник 
головного бухгалтера (ПАТ "СК "Лiбертi"), Головний бухгалтер (ТДВ "СК "Укрфiнстрах"). Загальний 
стаж роботи: 17 років. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
1) Посада Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Кац Олександр Наумович 
3) Рік народження 1962 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 35 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

Пiдприємство з iноземними iнвестицiями в формi товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «Континенталь-Україна» 
25270226 
Директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

28.04.2017 строком на 3 (три) роки 



8) Опис    Опис    Голова Наглядової ради має права та обов'язки відповідно до Статуту та внутрішніх 
положень ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" 
Розмiр виплаченої винагороди - 0,00 тис. грн.  
На засiданнi рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" (Протокол вiд 
27.04.2017 р.) було прийнято рiшення обрати Каца Олександра Наумовича Членом Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2017р. Кац Олександр Наумович призначений на посаду Члена Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2017р. строком на 3 (три) роки, є акцiонером Товариства, згоду на розкриття паспортних 
даних не давав, особисто володiє часткою в статутному капiталi емiтента 50%, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав Кац Олександр Наумович протягом останнiх 
п'яти рокiв: директор Пiдприємства з iноземними iнвестицiями в формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Континенталь-Україна" з 29.09.2008р. i по даний час. 
Загальний стаж керiвної роботи 34 роки. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Глубокова Наталiя Анатолiївна 
3) Рік народження 1973 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 3 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

- 
- 
Згоди на розкриття iнформацiї про посади, якi обiймав 
протягом останнiх 5 рокiв не давала 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

28.04.2017 на 3 (три) роки 
8) Опис    Голова Наглядової ради має права та обов'язки відповідно до Статуту та внутрішніх положень 
ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" 
Розмiр виплаченої винагороди - 0,00 тис. грн.  
На засiданнi рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" (Протокол вiд 
27.04.2017 р.) було прийнято рiшення обрати Глубокову Наталiю Анатолiївну Членом Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2017р. Глубокова Наталiя Анатолiївна призначена на посаду Члена Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2017р. строком на 3 (три) роки, є акцiонером Товариства, згоду на розкриття паспортних 
даних не давала, особисто володiє часткою в статутному капiталi емiтента 12,5%, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття iнформацiї про посади, якi обiймав протягом 
останнiх 5 рокiв не давала.  
Загальний стаж керiвної роботи 18 років. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Стешенко Вячеслав Олександрович 
3) Рік народження 1969 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 15 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Автобансервiс" 
31982734 
заступник генерального директора на основному мiсцi роботи 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

28.04.2017 на 3 (три) роки 
8) Опис    Голова Наглядової ради має права та обов'язки відповідно до Статуту та внутрішніх положень 
ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" 
Розмiр виплаченої винагороди - 0,00 тис. грн.  
На засiданнi рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" (Протокол вiд 
27.04.2017 р.) було прийнято рiшення обрати Стешенко Вячеслава Олександровича Членом Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2017р. Стешенко Вячеслав Олександрович призначений на посаду Члена Наглядової 
ради Товариства з 28.04.2017р. строком на 3 (три) роки, є акцiонером Товариства, згоду на розкриття 
паспортних даних не давав, особисто володiє часткою в статутному капiталi емiтента 12,5%, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав Стешенко Вячеслав 
Олександрович протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.12.2009-по 02.12.2013 працював в ТОВ "КЛО-КАРТА" 
на посадi комерцiйного директора; з 01.10.2013 по 01.04.2014 - працював в ТОВ "Автобансервiс" на посадi 
заступника генерального директора за сумiсництвом; з 02.04.2014 i по даний час - працює в ТОВ 
"Автобансервiс" на посадi заступника генерального директора на основному мiсцi роботи. 
Загальний стаж керiвної роботи 22 роки. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 



1) Посада Член Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Чернявський Iгор Євгенович 
3) Рік народження 1969 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 24 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Автобансервiс" 
31982734 
Генеральний директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

28.04.2017 на 3 (три) роки 
8) Опис    Голова Наглядової ради має права та обов'язки відповідно до Статуту та внутрішніх положень 
ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" 
Розмiр виплаченої винагороди - 0,00 тис. грн.  
На засiданнi рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" (Протокол вiд 
27.04.2017 р.) було прийнято рiшення обрати Чернявського Iгора Євгеновича Членом Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2017р. Чернявський Iгор Євгенович призначений на посаду Члена Наглядової ради 
Товариства з 28.04.2017р. строком на 3 (три) роки, є акцiонером Товариства, згоду на розкриття паспортних 
даних не давав, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25%, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав Чернявський Iгор Євгенович протягом останнiх п'яти 
рокiв: Генеральний директор ТОВ "Автобансервiс" з 26.04.2002р. i по даний час. 
Загальний стаж керiвної роботи 31 рік. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 
прості іменні 

 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Голова правлiння Дiденко Сергiй Олександрович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Шевчук Антонiна Анатолiївна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Кац Олександр Наумович 5000 50 5000 0 

Член Наглядової ради Глубокова Наталiя Анатолiївна 1250 12.5 1250 0 

Член Наглядової ради Стешенко Вячеслав Олександрович 1250 12.5 1250 0 

Член Наглядової Ради Чернявський Iгор Євгенович 2500 25 2500 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Довгостроковою стратегією ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" є прибутковий зріст. Компанія має збалансований 
портфель, присутність в корпоративному та роздрібному сегменті страхового ринку. Компанія має плани щодо 
розширення страхового поля, шляхом реалізації нових страхових продуктів, та підвищення якості обслуговування. 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Опис діяльності підприємства. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ" ( 
далі - Компанія) є юридичною особою, створеною відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з 
урахуванням особливостей Закону України "Про страхування" та Закону України "Про акціонерні товариства". 
Компанія розпочала свою діяльність 23.12.2003 року. 
В своїй діяльності Компанія керується Цивільним кодексом України, законами України "Про акціонерні 
товариства", "Про страхування", "Про цінні папери та фондовий ринок" та іншими законодавчими актами України, 
нормативно-правовими актами органів виконавчої влади, а також органів, які здійснюють державний нагляд за 
страховою діяльністю. 
Метою діяльності Компанії є здійснення фінансово-господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку та використання його в інтересах Компанії і акціонерів за рахунок розміщення страхових резервів і надання послуг 
з страхування, перестрахування та страхового посередництва підприємствам, організаціям та установам різної 
форми власності. 
Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. : 8 осіб. 
Місцезнаходження: 08141, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Зоряна, 20. 
Центральний офіс обслуговування клієнтів: 02192, м. Київ, Броварський пр-т, 31/33, 2 поверх. 
Предметом безпосередньої діяльності Компанії є страхування, перестрахування і фінансова діяльність,  пов'язана з 
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 
Компанія здійснює свою діяльність за зазначеними видами діяльності у вигляді надання фізичним та юридичним 
особам страхових послуг в різних галузях діяльності, забезпечення страхового захисту цих осіб інтересів, 
відшкодування збитків, заподіяних цим особам при настанні страхових випадків. 
Страхова діяльність Компанії здійснюється на підставі відповідних ліцензій, отриманих у визначеному законодавством порядку. 
Компанія може здійснювати будь-які операції для забезпечення  власних  господарських  потреб. 
Компанія є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип 
Товариства - приватне акціонерне товариство. Компанія є юридичною особою. 
Компанія надає весь спектр страхових послуг, серед яких страхова діяльність у формі добровільних видів 
страхування, а саме: добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я), добровільного 
страхування залізничного транспорту, добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), 
добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), добровільного страхування від вогневих ризиків 
та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного і водного 
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу), 
добровільного страхування    цивільної    відповідальності    власників    наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної 
відповідальності власників наземного, відповідальності власників повітряного, відповідальності власників водного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника), добровільного страхування кредитів (у тому числі 
позичальника за непогашення кредиту), добровільного страхування інвестицій, добровільного страхування 
фінансових ризиків, добровільне страхування медичних витрат, добровільне страхування від нещасних випадків; 
та обов'язкових видів страхування, а саме: обов'язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, 
які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної 
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), обов'язкового особистого страхування від нещасних 
випадків на транспорті, обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних 
вантажів.                                                                                                             
Фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого 
реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Оцінюючи доречність 
припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього 
- щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.  
2) Результати діяльності. Станом на 31.12.2019 року обсяг страхових премій ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" 
склав 3 755,4 тис. грн, в тому числі добровільні види страхування склали 3 109,6 тис. грн, обов'язкові види - 645,8 
тис. грн. Зростання страхових премій у порівнянні з 2018 роком склало 1,2%. 
Чистий прибуток Компанії після оподаткування з звітний період склав 1764 тис. грн. В 2018 році Компанія мала 
прибуток в розмірі 2310 тис. грн. 



Активи ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" станом на 31.12.2019 року склали 212 322 тис. грн. Зменшення активів 
відбулося за рахунок виплати дивідендів за минулі роки в сумі 40 000 тис. грн. Страхові резерви Компанії склали 553 тис. грн, що на 40 % менше ніж попередньому році. Страхові резерви 
формуються у відповідності до міжнародних актуарних методів. Для покриття резервів Компанія використовує 
високоліквідні активи: депозити в державних банках, облігації Міністерства фінансів України та права вимоги до 
перестраховиків з високим рейтингом фінансової надійності. 
Загальний обсяг страхових відшкодувань Компанії в 2019 році зменшився на 88% у порівнянні з 2018 році та склав 
35 тис. грн. Частка страхових виплат і відшкодувань компенсованих перестраховиками у 2019 році склала 13 тис. 
грн. 
Компанія має плани щодо розширення страхового поля, шляхом реалізації нових страхових продуктів, та 
підвищення якості обслуговування. Ці заходи сприятимуть залученню нових клієнтів уже в 2020 році. 
3) Ліквідність і зобов'язання. Компанія дотримується нормативів достатності капіталу та платоспроможності, 
ліквідності, прибутковості, якості активів. Оцінка прийнятних активів здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ.  
Згідно ст.30 Закону України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР  "Про страхування" Компанія відповідно до обсягів 
страхової діяльності  підтримує  належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів).  
Станом на 31.12.2019 року: 
Зареєстрований (статутний) капітал - 10 000 тис. грн;  
Резервний капітал - 119530  тис. грн; 
Фактичний запас платоспроможності - 210 543 тис. грн;  
Нормативний запас платоспроможності - 669 тис. грн; 
Величина перевищення фактичного запасу на нормативним - 209 874 тис. грн. 
На протязі 2019 року та станом на 30.09.2019 р. норматив платоспроможності та достатності капіталу дотримано. 
Станом на 31.12.2019 даний норматив не дотримано 
Для нормативу платоспроможності та достатності капіталу Компанія враховувала :  
" грошові кошти на депозитних рахунках - 140 тис. грн.; 
" грошові кошти на поточних рахунках - 172 тис. грн; 
" права вимоги до перестраховиків - 66 тис.грн; 
" державні облігації України - 1167 тис. грн; 
" інвестиції в економіку України - 55 тис. грн; 
Норматив платоспроможності та достатності капіталу на 31.12.2019 р. становить 19 420 тис. грн., недостатньо 
активів для покриття - 17 820 тис. грн. 
Станом на 29.05.2020р. даний норматив виконано в повному обсязі. 
Станом на 31.12.2019 р. норматив ризиковості операцій дотримано. Для нормативу ризиковості операцій Компанія 
враховувала :  
" грошові кошти на депозитних рахунках - 140 тис. грн.; 
" грошові кошти на поточних рахунках - 166 тис. грн; 
" права вимоги до перестраховиків - 66 тис.грн; 
" інвестиції в економіку України - 55 тис. грн; 
" державні облігації України - 442 тис. грн. 
Станом на 31.12.2019 р. норматив якості активів дотримано. Для нормативу якості активів Компанія враховувала :  
" кошти, розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче AA за національною рейтинговою 
шкалою  - 312 тис. грн.; 
" цінні папери, емітентом яких є держава - 1167 тис. грн 
Станом на 31.12.2019 Компанією сформовані технічні резерви на суму - 553 тис.грн, в т.ч. резерв заявлених, але 
невиплачених збитків 33 тис. грн. 
Для представлення розміщення технічних резервів станом на 31.12.2019р. приймаються: 
" грошові кошти на поточних рахунках -166 тис.грн.; 
" грошові кошти на депозитних  рахунках в банках, кредитний рейтинг яких, за національною рейтинговою 
шкалою, не нижче uaАА - 140 тис.грн.; 
" державні облігації України - 442 тис. грн; 
" інвестиції в економіку України - 55 тис. грн; 
" права вимоги до перестраховиків - 66 тис.грн. 
Компанія виконувала всі свої зобов'язання перед клієнтами вчасно та в повному обсязі.  
Станом на 31.12.2019 року заборгованість Компанії за договорами страхування та перестрахування складає 143 
тис. грн, а саме були отримані аванси по договорам страхування, які набирають чинності в 1 кварталі 2020 року.  
4) Екологічні аспекти. В 2019 році ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" інвестувала кошти в будівництво сонячних 
електростанцій. Головною метою інвестиції було в несок в збереження навколишнього середовища, так як 
виробництво електроенергії за рахунок сонячного випромінювання не супроводжується викидами шкідливих речовин в атмосферу або інших відходів, а також підвищення енергоефективності замовника інвестицій та й 
вцілому держави. Нажаль, інвестиційний проект було закрито. Але Компанія продовжує володіти часткою в 
статутному капіталі Товариства, яке продовжує займатися розвитком альтернативної енергетики. 
5) Соціальні аспекти та кадрова політика. В Компанії для задоволення соціальних аспектів співробітників 
застосовуються тренінги, курси підвищення кваліфікації, благодійні забіги тощо (спортивні заходи). 
Кадрова політика Компанії представляє основні напрямки та підходи управління песоналом для реалізації мети 
ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті". Основною метою кадрової політики Компанії є підвищення ефективності 
управління персоналом шляхом створення ефективної системи управління співробітниками ПрАТ "Страхова 
компанія "Ліберті", спрямованої на отримання прибутку й забезпечення конкурентоспроможності, що грунтується 
на економічних стимулах та соціальних гарантіях та сприяє доягненню взаєморозуміння та поєднує інтереси 
працівників і роботодавця. 



Головним в кадровій політиці Компанії є якість персоналу, задіяного в бізнес-процесах Компанії, якість продукції, 
ефективність робочого процесу. Компанія розуміє важливість вкладення значних ресурсів в управління персоналом, як матеріальних, так і 
інтелектуальних, для досягнення своїх цілей та завдань, а також удосконалення їх інформаційно-технічного 
забезпечення. 
Кадрова політика Компанії направлена на підвищення результатів роботи праціників на всіх рівнях, оптимізацію 
кадрового складу Компанії, навчання й розвиток персоналу, високого рівня лояльності до співробітників, 
зміцнення корпоративної культури Компанії. 
6) Дослідження та інновації. ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" постійно проводить комплекс досліджень, які 
допомагають зрозуміти потреби потенційних клієнтів, вдосконалення існуючих страхових продуктів та розробку 
нових. 
ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" усвідомлює важливість інновацій в становленні розвитку Компанії. Компанія 
наразі впроваджує web-інтерфейс та web- програми, які допоможуть Компанії дистанційно обслуговувати клієнтів. Що в свою чергу зменшить адміністративні витрати Компанії та витрати часу при укладанні договорів.  
Також, Компанія розглядає перехід від дорогих страхових продуктів, доступних для небагатьох клієнтів до 
страхових продуктів массовго ринку. Такі інновації покликані екстенсивно розширити ринок. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Укладання деривативів чи вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не відбувалося. 
 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Укладання деривативів чи вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не відбувалося. 

 
2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 
 
Укладання деривативів чи вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не відбувалося. 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Компанія керується власним Кодексом корпоративного управління затвердженого Загальними зборами акціонерів 
від 27.04.2017р. 

 
Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Компанія керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного 
управління",  які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. 

 
Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 
Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України  протягом звітного періоду не 
було. 
 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 
Річні Позачергові Вид загальних зборів 

X   
Дата проведення 29.04.2019 
Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 
1.Обрання Лiчильної  комiсiї Загальних зборiв Товариства. 
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 
3.Розгляд звiту Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2018 р. Затвердження заходiв та 
прийняття рiшення за результатами його розгляду. 
4.Розгляд та затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р. 
5.Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2018 р. 
6.Розгляд Звiту  Наглядової ради Товариства 2018 рiк. Затвердження заходiв та прийняття рiшення за 
результатами його розгляду. 
7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 
9.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства. 
10. Затвердження (схвалення, погодження) всiх рiшень Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя 
"Лiбертi", прийнятих в перiод з 01.01.2018р. до 29.04.2019р. 
11. Затвердження (схвалення, погодження) дiй, правочинiв та документiв, якi були здiйсненi, оформленi та 
пiдписанi вiд iменi ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi" в перiод з 01.08.2018р. до 29.04.2020р. 
12.Розгляд Звiту внутрiшнього аудитора Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його 
розгляду. 
 
Прийнятi рiшення: 
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 1-ї особи:  Голова Лiчильної комiсiї - Чернявський Iгор Євгенович  Доручити  Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки результатiв голосування з питань порядку денного рiчних 
Загальних зборiв Товариства. 
2.Обрати: Головою зборiв  - Стешенко В_ячеслава Олександровича. Секретарем Зборiв -  Чернявського 
Iгоря Євгеновича. 
3. Затвердити звiт Правлiння. Результати дiяльностi за 2018 рiк в цiлому визнати задовiльними. 
4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 
5. Затвердити прибуток за 2018  рiк у сумi  2 309 396,76 (Два мiльйони триста дев'ять тисяч триста 
дев_яносто шiсть гривень 76 коп.) гривень. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2018р. в сумi 116 
560 603,13 (Сто шiстнадцять мiльйонiв п'ятсот шiстдесят тисяч шiстсот три гривнi 13 копiйок) гривень 
вирiшили не розподiляти. Нерозподiлений прибуток за пiдсумками 2003 - 2018 рокiв на виплату 
дивiдендiв акцiонерам не направляти, дивiденди не виплачувати. 
6.Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. 
7.Затвердити звiт незалежного аудитора щодо окремої фiнансової звiтностi ПрАТ "Страхова компанiя 
"Лiбертi" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р. 
8.Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 
Уповноважити начальника вiддiлу юридичного супроводження  Ковпатюк Л.О. забезпечити проведення  
державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. 
9. Перенести розгляд питання про значнi правочини на наступнi позачерговi загальнi збори акцiонерiв. 
10. Затвердити (схвалити, погодити) всi рiшення Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанiя  
"Лiбертi", прийнятi в перiод з 01.01.2018р. до 29.04.2019р. 
11.Затвердити (схвалити, погодити) всi дiї, правочини та документи, якi були здiйсненi, оформленi та 
пiдписанi вiд iменi ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi"  в перiод з 01.01.2018р. до 29.04.2019р. 
12.Проект рiшення: Затвердити Звiт внутрiшнього аудитора за 2018 рiк. 
 



Пропозицiї щодо питань проекту порядку денного надходили вiд наглядової ради. 
Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, якi надавались особою що скликала збори. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень було затверджено. 
 

 
 

Річні Позачергові Вид загальних зборів 
  X 

Дата проведення 25.06.2019 
Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання голови та секретаря Зборiв. 
2. Розгляд питання щодо надання/пiдтвердження повноважень на участь в засiданнi загальних зборiв ТОВ 
"АВТОБАНСЕРВIС" (далi - Позичальник), ТОВ "ЄВРОПЕТРОЛIУМ". 
 
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1.  Обрати Головою зборiв Чернявського I.Є. та секретарем Зборiв Стешенко В.О.  
2. Надати/пiдтвердити повноваження Голови правлiння Товариства Дiденко С.О.: 
 
     на участь та голосування на Загальних зборах учасникiв Позичальника по питаннях щодо необхiдностi внесення змiн до умов кредитування за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №09-Н/10/35/ЮО/КЛ вiд 
15 лютого 2010 року (надалi - Кредитний договiр), укладений Позичальником з АТ "СБЕРБАНК" (надалi - 
Банк), в частинi: 
 
    затвердження лiмiту кредитної лiнiї, який з 01.04.2019 року складається з наступних  сублiмiтiв: 
 
    сублiмiт № 1 - 27 697 025,00 (двадцять сiм мiльйонiв шiстсот дев_яносто сiм тисяч двадцять п'ять) 
доларiв США 00 центiв; 
    сублiмiт № 2 - 39 937 000,00 (тридцять дев'ять мiльйонiв дев'ятсот тридцять сiм тисяч) гривень 00 
копiйок; 
    сублiмiт № 3 - 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок; 
 
    продовження строку кредитування за Кредитним договором на 36 мiсяцiв з дати внесення 
запропонованих змiн до Кредитного договору; 
 
    змiни графiку зниження кредитної лiнiї, змiни розмiру та порядку нарахування процентiв за 
користування кредитом, визначених вiдповiдно до проекту Додаткової угоди до Кредитного договору, 
наведеного у Додатку №1 до цього Протоколу; 
    погодження iнших змiн до Кредитного договору вiдповiдно до проекту Додаткової угоди до Кредитного 
договору, наведеного у Додатку №1 до цього Протоколу; 
    внесення вiдповiдних змiн до договорiв iпотеки/застави, що укладенi мiж Позичальником та АТ 
"СБЕРБАНК" в якостi забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним договором, 
в тому числi, але не виключно: внесення змiн до опису предмету iпотеки, актуалiзацiя перелiку предметiв застави (виключення неiснуючого обладнання та оформлення нового обладнання), за погодженням iз 
Банком; 
    розiрвання Договору застави №09-Н/10/35/ЮО/КЛ-З-1 вiд 25 лютого 2015 року, укладений 
Позичальником з Банком в якостi забезпечення виконання своїх зобов'язань за Кредитним договором. 
    звернення до поручителiв за зобов'язаннями Позичальника за Кредитним договором, а саме до: ТОВ 
"ЄВРОПЕТРОЛIУМ" (код ЄДРПОУ 35153262), ТОВ "ТЕХНОСАЛIКС" (код ЄДРПОУ 40590881), ТОВ 
"АЛIУМ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41282429), ТОВ "ВЄНТУС РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38927250), ТОВ 
"КЛЕОН-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 39189837), ТОВ "КОНВЕРС ЛIНКС" (код ЄДРПОУ 41612364) з проханням 
внести вiдповiднi змiн до всiх дiючих договорiв поруки/iпотеки/застави, що укладенi в якостi забезпечення 
виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором; 
    звернення до ТОВ "АЛIУМ-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41282429) з проханням укласти з Банком  договiр застави товарiв в оборотi (балансовою вартiстю не менш 80 000 000,00 гривень (вiсiмдесяти мiльйонiв 
гривень)) в якостi забезпечення виконання зобов_язань Позичальника за Кредитним договором; 
    звернення до ТОВ "ПЕТРОЛХIМ-ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 40434933, колишнє найменування -  ТОВ 
"УКРIНДЕКСПРОМ") з проханням розiрвати Договiр поруки №09-Н/10/35/ЮО/КЛ-П-12 вiд 15 червня 
2018 року; 
    звернення до ТОВ "ТЕХНОСАЛIКС" з проханням розiрвати Договiр застави №09-Н/10/35/ЮО/КЛ-3-4 
вiд 15.06.2018 року, укладений мiж Банком та ТОВ "ТЕХНОСАЛIКС" в якостi забезпечення виконання 
зобов'язань Позичальника за Кредитним договором. 
 
    на участь та голосування на Загальних зборах учасникiв ТОВ "ЄВРОПЕТРОЛIУМ" (код ЄДРПОУ 
35153262) щодо необхiдностi внесення змiн до всiх договорiв iпотеки/ застави, що укладенi мiж ТОВ 
"ЄВРОПЕТРОЛIУМ" (код ЄДРПОУ 35153262) та Банком  у забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним договором, в тому числi, але не виключно: внесення змiн до опису предмету 
iпотеки, актуалiзацiя перелiку предметiв застави (виключення неiснуючого обладнання та оформлення 
нового обладнання), за погодженням iз Банком. 



 
Разом з тим, Головi правлiння Товариства Дiденку С.О. надаються/пiдтверджуються повноваження щодо голосування в якостi представника Товариства на загальних зборах Позичальника та ТОВ 
"ЄВРОПЕТРОЛIУМ"  (код ЄДРПОУ 35153262) з питань: 
 
    надання повноважень на укладання/пiдписання усiх необхiдних договорiв та документiв, якi 
укладатимуться/пiдписуватимуться з метою виконання Кредитного договору, зокрема, але не виключно 
договорiв, страхування, третейського застереження, договорiв про надання iнформацiї, а також на 
внесення змiн до таких договорiв; 
    змiни/затвердження iнших умов кредитування за Кредитним договором, iнших умов договорiв iпотеки / 
застави, якi не вказанi в цьому протоколi, визнаються представником Товариства на власний розсуд та 
вважатимуться такими, що погодженi Товариством; 
    надання повноважень на укладання/пiдписання усiх необхiдних договорiв та документiв, якi укладатимуться/пiдписуватимуться з метою внесення змiн до всiх договорiв забезпечення 
(поруки/iпотеки/застави), якi укладенi Позичальником та ТОВ "ЄВРОПЕТРОЛIУМ" в якостi забезпечення 
виконання зобов'язань Позичальником за Кредитним договором.  
 
Пiдтвердження наявностi повноважень у Голови правлiння Товариства Дiденка С.О. на участь на всiх 
Загальних зборах учасникiв Позичальника (з правом голосування), на всiх Загальних зборах учасникiв 
ТОВ "ЄВРОПЕТРОЛIУМ"  (код ЄДРПОУ 35153262) (з правом голосування) в якостi представника 
Товариства, на  момент прийняття рiшень з питань щодо отримання кредитування за Кредитним 
договором та/або внесення змiн до умов кредитування за Кредитним договором, внесення змiн до 
договорiв iпотеки / застави протягом усього строку кредитування з правом визначення всiх умов 
Кредитного договору, договорiв iпотеки / застави, зокрема iстотних. 
 Пропозицiї щодо питань проекту порядку денного надходили вiд наглядової ради. 
Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, якi надавались особою що скликала 
збори. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень було затверджено. 

 
 

Річні Позачергові Вид загальних зборів 
  X 

Дата проведення 01.10.2019 
Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 
1.Обрання Лiчильної  комiсiї Загальних зборiв Товариства. 
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 
3.Розподiл прибутку Товариства за минулi роки (2004-2009 роки) 
4.Затвердження розмiру виплати дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв 
 
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 1-ї особи: Голова Лiчильної комiсiї - Чернявський Iгор Євгенович  
Доручити  Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки результатiв голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборiв Товариства. 
2.Обрати: Головою зборiв  - Стешенко Вячеслава Олександровича. Секретарем Зборiв -  Чернявського 
Iгоря Євгеновича. 
3.Частину нерозподiленого прибутку за минулi роки (2004-2009 роки) спрямувати на виплату дивiдендiв. 
4. Затвердити розмiр виплати дивiдендiв, що пiдлягає сплатi акцiонерам становить 40 000 000,00 гривень з 
розрахунку 4000 гривень на одну просту акцiю Товариства; 
    Затвердити строк виплати дивiдендiв: не пiзнiше 6 (шести) мiсяцiв з дати прийняття рiшення 
Загальними зборами акцiонерiв; 
    Спосiб виплати дивiдендiв: виплата дивiдендiв здiйснюється безпосередньо акцiонерам; 
    Наглядовiй радi визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядок та строки виплати дивiдендiв у межах граничного строку. Пропозицiї щодо питань проекту порядку денного надходили вiд наглядової ради. 
Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, якi надавались особою що скликала 
збори. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень було затверджено 
 

 
 

Річні Позачергові Вид загальних зборів 
  X 

Дата проведення 04.02.2019 
Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний: 
1.Обрання Лiчильної  комiсiї Загальних зборiв Товариства. 
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 
3.Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової 
звiтностi Товариства 



 
Прийнятi рiшення: 
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 1-ї особи: 
Голова Лiчильної комiсiї - Чернявський Iгор Євгенович 
Доручити  Лiчильнiй комiсiї пiдрахунки результатiв голосування з питань порядку денного рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Страхова компанiя "Лiбертi"  
2. Обрати: Головою зборiв  - Стешенко Вячеслава Олександровича 
Секретарем Зборiв -  Чернявського Iгоря Євгеновича. 
3. Призначити суб'єктом  аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової 
звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-
Стандарт".   
 
Пропозицiї до питань порядку денного надходили вiд Наглядової Ради. Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, якi надавались особою що скликала 
збори. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень було затверджено. 
 

 
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 
звітному році ? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше д/н 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 
акцій 

  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше Надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення про виплату дивідендів, Призначення 

суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 
Товариства 

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



Наглядова рада X   
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

д/н 

Інше (зазначити) д/н 
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові збори відбулися 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори відбулися 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Незалежний член 
наглядової ради Персональний склад наглядової ради 
Так* Ні* 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Кац Олександр Наумович    X Протягом звітного періоду зміни на посаді не 
відбувались. 

Глубокова Наталiя Анатолiївна  X Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
Стешенко Вячеслав Олександрович  X Протягом звітного періоду зміни на посаді не 

відбувались. 
Чернявський Iгор Євгенович  X Протягом звітного періоду зміни на посаді не 

відбувались. 
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : Протягом звітного періоду проводилось 9 засідань Наглядової ради. 
На засіданнях Наглядової ради розглядались наступні питання: 
1.Про затвердження фінансової звітності ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" за 2018 рік до випуску.  
2.Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів 29.04.2018р. 
3.Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 25.06.2018р. 
4.Прийняття рішення про продаж корпоративних прав. 
5.Інші. 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносятся 
до компетенції Наглядової ради. 
 
 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  
 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X д/н 

З питань призначень                      X д/н 

З винагород   X д/н 

Інші (запишіть)                                        У складi наглядової ради комiтети 
не створено. 

д/н 

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  У складi наглядової ради комiтети не створено. 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : У складi наглядової ради комiтети не створено. 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 
наглядової ради 

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. 
Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. 
 - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його 
діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і 
безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь 
та приймати рішення органом вцілому. 
 - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було 
досягнуто необхідні рішення було ухвалено. 



 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   

Інше (запишіть)                                                           д/н 
 
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 
 
 
Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                     д/н 
 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова правлiння Дiденко Сергiй Олександрович 

Голова правлiння має право: 1) дiяти вiд iменi товариства, 
представляти його iнтереси в усiх вiтчизняних та iноземних установах, пiдприємствах, органiзацiях; 2) розпоряжатися 
майном пiдприємства у межах своїх повноважень згiдно iз 

чинним законодавством, статутом товариства та рiшень Вищого 
органу товариства; 3) укладати господарськi та iншi договори у 
межах своїх повноважень згiдно iз чинним законодавством, 
статутом товариства та рiшень Вищого органу товариства; 4) 

надавати доручення, довiреностi; 5) вiдкривати в банках 
розрахунковi рахунки; 6) розпоряджатися коштами товариства в 

порядку, визначеному статутом товариства, чинним 
законодавством та рiшеннями Вищого органу товариства; 7) 
накладати на працiвникiв товариства стягнення вiдповiдно до 
законодавства; 8) у межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження та надавати вказiвки, обовязковi для всiх 
пiдроздiлiв та працiвникiв товариства; 9) розвязувати iншi 
питання, що належать за статутом до компетенцiї Голови 
правлiння. Голова правлiння укладає трудовi договори про 

наймання на роботу з усiма працiвниками товариства. 
 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих на 

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний 
опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі 
рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. 



них рішень; 
інформація про результати 
роботи виконавчого органу; 
визначення, як діяльність 
виконавчого органу 
зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності 
товариства. 

- Результати роботи виконавчого органу:Задовільні 
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство 
продовжує свою діяльність. 
 

Оцінка роботи виконавчого 
органу 

- діяльності виконавчого органу: Висока 
- компетентності та ефективності виконавчого органу:На найвищому рівні 

 
Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 
Додаткова інформація про Наглядову раду:  Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про  процедури, що застосовуються при 
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань 
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. 
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме: 
 - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада 
спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. 
 - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової 
особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність 
підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому. 
 - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні 
рішення було ухвалено. 
 
Додаткова інформація про Виконавчий орган:  
- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них 
рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. 
- Результати роботи виконавчого органу:Задовільні 
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила 
зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство 
продовжує свою діяльність. 
Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме: 
 - діяльності виконавчого органу: Висока 
- компетентності та ефективності виконавчого органу:На найвищому рівні 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: В ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" в 2014 році було впроваджено систему управління ризиками, призначено 
відповідальну особу з управління ризиками та затверджено стратегію з управління ризиками. Протягом року були 
відсутні значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика. 
Протягом 2019 року функціонувала система внутрішнього контролю в особі внутрішнього аудитора. 
Внутрішній аудит допомагає компанії досягти встановлених цілей шляхом забезпечення систематичного підходу 
до оцінки та підвищення ефективності процесів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного 
управління. Внутрішній аудит компанії здійснює нагляд за дотриманням системи внутрішнього  
За результатами перевірки внутрішнього аудиту керівництвом компанії прийняті відповідні рішення щодо усунення виявлених недоліків, впроваджено рекомендації аудитора по зменшенню ризиків та поліпшенню роботи 
компанії. 
 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  0  
 



Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Так Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 
Затвердження зовнішнього аудитора       Так Ні Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

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

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства    X   
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        Положення про службу внутрішнього аудиту 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 
діяльність з 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті акціонерного 
товариства 



оприлюднення 
регульованої інформації від 

імені учасників 
фондового ринку 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні 
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні 
 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів     X   

Наглядова рада                                            X 
Інше (зазначити)                                        д/н 

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

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 
відсотками голосуючих акцій 

  X 

Інше (запишіть)                                        Перевірки не проводилися 
 

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

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

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

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

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 
1 Кац Олександр Наумович д/н 50 
2 Чернявський Iгор Євгенович д/н 25 
3 Стешенко Вячеслав Олександрович д/н 12.5 
4 Глубокова Наталiя Анатолiївна д/н 12.5 



 

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

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

10000 0 
Протягом звітного періоду обмежень прав участі у 

у голосуванні акціонерів не було. 
 

Опис д/н 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

  
 
Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Компанії визначено що Голова правлiння товариства обирається рішенням Загальних зборів акціонерів товариства або Наглядовою радою. 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Голова та члени наглядової ради:  
1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою 
бiльшiстю голосів вiд кiлькiсного складу наглядової ради, або Загальними зборами акціонерів. Наглядова рада має 
право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.  
2. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює 
iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.  
3. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один 
iз членiв наглядової ради за її рiшенням.  
 
Голова правлiння: 
Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Голова правлiння товариства, вправi без 
довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства з врахуванням обмежень визначених Статутом Товариства, в 
тому числі: 
- представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, вчиняти правочини вiд iменi 
товариства, в тому числі правочини щодо страхової діяльності незалежно від суми, окрім значних правочинів, де 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить більше 300000,00 (триста тисяч) гривень 
за звітний місяць, а також правочинів щодо кредитів, порук, застав, іпотек, гарантій незалежно від суми; може 
видавати накази та давати розпорядження, обовязкові для виконання всіма працівниками товариства.  
- Голова правлiння товариства приймає рiшення одноосiбно.  
 
Головний бухгалтер: 
Головному бухгалтеру Товариства надаються наступнi повноваження: - дiяти вiд iменi Емiтента в межах своїх 
повноважень, представляти iнтереси товариства у взаємовiдносинах з iншими пiдприємствами, установами, 
органiзацiями, державними органами та органами мiсцевого самоврядування; - знайомитися з проектами рiшень 
керiвництва товариства, що стосуються дiяльностi очолюваного ним структурного пiдроздiлу; - вносити на розгляд 
керiвництва пропозицiї щодо полiпшення дiяльностi товариства й очолюваного ним структурного пiдроздiлу 
зокрема; - брати участь у пiдготовцi проектiв наказiв, iнструкцiй, вказiвок, а також кошторисiв, договорiв та iнших 
документiв, пов'язаних з дiяльнiстю товариства, у межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - 
подавати пропозицiї голові правління товариства щодо притягнення до матерiальної й дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб очолюваного ним структурного пiдроздiлу за результатами перевiрок;  
- iншi повноваження, передбаченi внутрiшнiми актами Емiтента 
 

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
  

 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог 
пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління 
ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» за 2019 рік, який знаходиться на сайтi товариства та завантажити її можна за 
посиланням:  http://liberti.pat.ua/files/builders/3915/documents/21905/doc_76631.pdf (Ім'я: doc_76631.pdf Розмір: 
5248940 байт (5125 KiB) CRC32: 9C6F1AB3) 



Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринку фінансових послуг" 

 
ЗВІТ 
про корпоративне управління страховика 
 
1.       Вкажіть мету провадження діяльності страховика. 
Метою є одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства і акціонерів за рахунок розміщення 
страхових резервів і надання послуг з страхування, перестрахування та страхового посередництва підприємствам, 
організаціям та установам різної форми власності. 
 
2. Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням 
на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. 
Відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003р. № 571 "Про 
затвердження Принципів корпоративного управління" Товариством було затверджено Кодекс корпоративного 
управління. Товариство протягом року дотримувалось принципів (Кодексу) корпоративного управління.  
3. Вкажіть інформацію про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних 
осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за 
рік. 
Власники істотної участі: 
 
Глубокова Наталія Анатоліївна 
Кац Олександр Наумович 
Стешенко Вячеслав Олександрович 
Чернявський Ігор Євгенович 
Всі власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам. 
Склад власників істотної участі протягом року не змінювався. 
 
4. Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею 
комітети. 
Голова Наглядової Ради: Кац Олександр Наумович, Члени Наглядової Ради: Чернявський Ігор Євгенович, 
Стешенко Вячеслав Олександрович, Глубокова Наталія Анатоліївна. 
Член Наглядової Ради Кац олександр Наумович 27.04.2017 року призначений Головою Наглядової Ради. 
У 2019 році Наглядовою Радою Товариства комітети не створювалися. 
5. Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік. 
Виконавчим органом є Правління Товариства 
Склад Правління: 
Голова Правління  - Діденко Сергій Олександрович. 
Склад Правління протягом року не змінювався. Члени Правління Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам. 
 
6. Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, 
що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність 
таких фактів. 
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до 
заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг відсутні. 
 
7. Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів 
впливу. Розпорядженням Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері  ринку фінансових послуг (далі - 
Нацкомфінпослуг) № 1360 від 27.04.2017 р., визначено, що Страховиком порушені вимоги  ч. 14 ст. 2 Закону 
України "Про страхування", а саме надання Страховиком безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що на 
думку Нацкомфінасолуг є позикою та пункту 37 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) та застосовано захід впливу у 
вигляді усунення порушення строком до 01.09.2017 року. Не погодившись з даним Ропорядженням, Страховиком 
поданий адміністративний позов до Окружного адміністративного суду міста Києва (справа №826/10462/17) до 
Нацкомфінпослуг  про визнання протиправним та скасування Розпорядження № 1360 від 27.04.2017 р. Судове 
засідання з розгляду справи було призначено на 16.11.2017р., на яке представник Нацкомфінпослуг не з'явився, 
заявив клопотання про відкладення розгляду справи з огляду на необхідність надання додаткових доказів, у зв'язку 
з чим судове засідання не відбулось. При цьому рішення про відмову в задоволенні позовних вимог судом не 
прийнято.  
22.12.2018р. ухвалою Київського окружного адміністративного суду по справі 826/10462/17 задоволено 
адміністративний позов про визнання протиправним та скасування Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1360 від 
27.04.2017 р. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма 
учасниками справи.  
15.02.2019р. Шостим апеляційним адміністративним судом відкрите апеляційне провадження за апеляційною 
скаргою Національної комісії, що здіснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на рішення 



Окружного адміністративного суду міста Києва  від 22 грудня 2018 року у справі за адміністративним позовом 
Приватного акціонерного товариства "Срахової компанії "Ліберті"  до Національної комісії, що здіснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про визнання протиправними та скасування розпорядження від 27 
квітня 2017 року № 1360. 
23.04.2019 р. постановою Шостого апеляційного адміністративного суду по справі 826/10462/17 апеляційна скарга 
Національної комісії, що здіснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на рішення Окружного 
адміністративного суду міста Києва  від 22 грудня 2018 року у справі за адміністративним позовом Приватного 
акціонерного товариства "Срахової компанії "Ліберті"  до Національної комісії, що здіснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг про визнання протиправними та скасування розпорядження від 27 квітня 2017 
року № 1360 залишити без задоволення. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 листопада 
2018 року - залишити без змін. 
Компанія є відповідачем у  справі №810/9/18 Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових до  послуг щодо стягнення штрафної санкції в розмірі 1700,00 грн. (Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг № 1170/1779/13-3/14/П від 05.10.2017р. про застосування штрафної санкції за 
правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг на суму 1700,00 грн. За не виконання Розпорядження 
Нацкомфінпослуг № 1360 від 27.04.2017 р.).  
Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 31.01.2018р. у справі № 810/9/18 задоволено 
клопотання ПрАТ "Страхова компанія "ЛІБЕРТІ", заявлене в порядку статті 236 КАС України та провадження у 
справі за позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до 
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ЛІБЕРТІ" про стягнення штрафу в розмірі 1700,00 грн. 
зупинене до набрання законної сили судовим рішенням у справі 826/10462/17. 
Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 24.06.2019р. справу № 810/9/18 поновлено та 
призначене засідання на 16.07.2019р.  
16.07.2019р. Київський окружний адміністративний суд у справі № 810/9/18, розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Приватного акціонерного 
товариства "Страхова компанія "Ліберті" про стягнення коштів у розмірі 1700.00 грн, прийняв рішення - у 
задоволенні позову відмовити. 
Компанія виступає відповідачем по Справі 810/1638/18 Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом 
Нацкомфінпослуг до щодо стягнення штрафної санкції в розмірі 3 400,00 грн. (невиконання ПрАТ "Страхова 
компанія "Ліберті" Постанови Нацкомфінпослуг № 1250/2023/13-2/14/П від 01.12.2017р. про застосування 
штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг на суму 3 400,00 грн. за не виконання 
Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1360 від 27.04.2017 р.).   
Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 01.06.2018р. у справі № 810/9/18 прийнято рішення у 
задоволенні адміністративного позову.  Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14.11.2018р апеляційне провадження у справі за 
адміністративним позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Ліберті" на рішення 
Київського окружного адміністративного суду від 01 червня 2018 року прийнято рішення зупинити до набрання 
законної сили судовим рішенням у справі №826/10462/17. 
Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 21.06.2019р. прийнято наступне рішення: Рішення 
Київського окружного адміністративного суду від 01 червня 2018 року - скасувати та прийняти постанову, якою у 
задоволенні позовним вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг відмовити. 
8. Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика. 
Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. 
Розмір заробітної плати Правління за 2019р. становить 135 236,50 грн. 
 
9. Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року. 
Протягом року були відсутні значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика. 
 
10. Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові 
характеристики. 
В ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" в 2014 році було впроваджено систему управління ризиками, призначено 
відповідальну особу з управління ризиками та затверджено стратегію з управління ризиками. Протягом року були 
відсутні значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика. 
 
11. 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. 
На протязі 2019 року функціонувала система внутрішнього контролю в особі внутрішнього аудитора. 
Внутрішній аудит допомагає компанії досягти встановлених цілей шляхом забезпечення систематичного підходу 
до оцінки та підвищення ефективності процесів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного 
управління. Внутрішній аудит компанії здійснює нагляд за дотриманням системи внутрішнього  
За результатами перевірки внутрішнього аудиту керівництвом компанії прийняті відповідні рішення щодо 
усунення виявлених недоліків, впроваджено рекомендації аудитора по зменшенню ризиків та поліпшенню роботи 
компанії. 
12. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
страховика розмір, або про їх відсутність. 
Протягом року активи не відчуджувалися. 



 
13. Вкажіть інформацію про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір. 
Протягом року обсяг придбаних активів не перевищував розмір статутного капіталу страховика. 
 
14. 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 інформацію про їх відсутність. 
Протягом 2019 року проводилися операції з підприємствами, в яких Страховик має корпоративні права, а саме: 
надавалась поворотна безвідсоткова фінансова допомога для поповнення обігових коштів, а також Компанія 
отримувала послуги з оренди нежитлових приміщень. 
 
15. Вкажіть інформацію про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
Компанії протягом 2019 року не надавалися.  
 
16. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року 
(для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - 
прізвище, ім'я та по батькові). 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АУДИТ-СТАНДАРТ", код ЄДРПОУ 32852960. 
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе,2-6/32 літера "А" 
 
17.        Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності; 
16 років 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику; 
3 роки 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року; 
не надавалися 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора; 
не виникали 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років; 
До 2016 року включно аудит проводився ТОВ "Аудиторська фірма "Бізнес - Рішення". В 2017 році призначена 
ТОВ "Аудиторська фірма "АУДИТ-СТАНДАРТ" 
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Не було 
 
18. Вкажіть інформацію про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг; 
У товариствi iснує механiзм розгляду скарг щодо захисту фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових 
послуг 
прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги; 
Діденко Сергій Олександрович 
стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, 
що надійшли, та кількість задоволених скарг); Протягом року скарги відсутні 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду. 
Відсутні. 
 
19. Вкажіть інформацію про корпоративне управління у страховика, подання якої передбачено законами з 
питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-
правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Підприємством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, 
передбачена законами з питань регулювання ринку фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими 
законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 
послуг. 
 
 
  
Голова правління  ________________________________Діденко С.О. 
 
Головний бухгалтер ______________________________ Шевчук А.А. 
 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 
юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

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

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Кац Олександр Наумович 5000 50 5000 0 

Чернявський Iгор Євгенович 2500 25 2500 0 

Стешенко Вячеслав Олександрович 1250 12.5 1250 0 

Глубокова Наталiя Анатолiївна 1250 12.5 1250 0 

Усього 10000 100 10000 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість 
(грн) Права та обов'язки 

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

включення до біржового реєстру 
1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 10000 1000 

Акції АТ розподіляються між Акціонерами і 
не можуть розповсюджуватись шляхом 
підписки, купуватись та продаватись на 

біржі. Особи, які набули право власності на 
акції Товариства, набувають статусу 
акціонерів (учасників) Товариства.  

Кожною простою акцією АТ її власнику - 
акціонеру надається однакова сукупність 

прав, включаючи права на: участь в 
управлінні акціонерним товариством; 

отримання дивідендів; отримання у разі 
ліквідації АТ частини його майна або 
вартості; отримання інформації про 

господарську діяльність АТ .  
Одна проста акція АТ надає акціонеру один 
голос для вирішення кожного питання на 

загальних зборах.  
Переважним правом, акціонерів визнається: 
право акціонера - власника простих акцій 

придбавати розміщувані товариством прості 
акції пропорційно частці належних йому 

простих акцій у загальній кількості простих 
акцій; Переважне право надається акціонеру 

- власнику простих акцій у процесі 
приватного розміщення обов'язково, в 

порядку, встановленому законодавством.  
Посадові особи органів АТ та інші особи, які 

перебувають з товариством у трудових 
відносинах, не мають права вимагати від 

акціонера - працівника АТ надання 
відомостей про те, як він голосував чи як має 

намір голосувати на загальних зборах, або 
про відчуження акціонером - працівником 

Публічна пропозиція відсутня, 
допуску до торгів на біржі немає 



АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або 
вимагати передачі довіреності на участь у 

загальних зборах.  
Акціонер може оскаржити рішення загальних 

зборів протягом трьох місяців з дати його 
прийняття, якщо таке рішення порушує 

вимоги закону про акціонерні товариства, 
статуту чи положення про загальні збори 

акціонерів. 
Акціонери АТ зобов'язані: дотримуватися 

статуту, інших внутрішніх документів 
Товариства; виконувати рішення загальних 

зборів, інших органів товариства; виконувати 
свої зобов'язання перед товариством, у тому 

числі пов'язані з майновою участю; 
оплачувати акції у розмірі, в порядку та 

засобами, що передбачені статутом АТ; не 
розголошувати комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію про діяльність 
товариства.  

Акціонери АТ можуть у будь-який час 
укласти договір, за яким на акціонерів 

покладаються додаткові обов'язки, у тому 
числі обов'язок участі у загальних зборах, і 

передбачається відповідальність за його 
недотримання.  

Акціонери можуть також мати інші 
обов'язки, встановлені чинним 

законодавством 
 

Примітки Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства. 

 
XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

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 



випуску випуск відсотках) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.08.2010 695/1/10 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000090658 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

1000.00 10000 10000000.00 
100.000000000

000 

Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Емiтент не подавав заяв щодо лiстингу випущених ним цiнних паперiв на фондових бiржах, додаткових емiсiй не 
здiйснював. 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 
випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 
прав передано іншій 

особі (шт.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

25.08.2010 695/1/10 UA4000090658 10000 10000000.00 10000 0 0 

Опис Протягом звітного періоду обмеження на голосуючі акції не накладались 

 



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

За результатами звітного періоду У звітному періоді  

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.     40000000   

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн 

    4000   

Сума  виплачених/ 
перерахованих дивідендів, 
грн 

    40000000   

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

д/н д/н 01.10.2019 д/н 

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

д/н д/н 16.10.2019 д/н 

Спосіб виплати дивідендів - - 
безпосередньо 
акцiонерам; 

- 

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

        

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

    
04.12.2019p. : 

40000000.00 грн. 
 

  

Опис 
Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято позачерговими загальними зборами вiд 01.10.2019р. 
Дивiденди отримали акцiонери, якi були в реєстрi складеного станом на 16.10.2019р. 
Розмiр дивiдендiв складає 4000,00грн. на одну акцiю.  
Фактично виплату було виконано безпосередньо акцiонерам до 04.12.2019р. 
 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

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

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 14.000 3.000 0.000 0.000 14.000 3.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 14.000 3.000 0.000 0.000 14.000 3.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 14.000 3.000 0.000 0.000 14.000 3.000 

 
Пояснення :  Термi н та умови користування основними засобами ( за основними групами):  
Машини та обладнання  
- сума нарахованого зносу 9 тис. грн; 
- ступi нь їх зносу 90%; 
- термi н використання 5 років; 
-   ступінь їх використання не визначено; 
Інші основні засоби 
- сума нарахованого зносу 0 тис. грн.; 
- ступi нь їх зносу 100%; 
- термi н використання 5 років; 
Основні засоби емітента використовуються на 100%. Всі основні засоби 
використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості основних 
засобів не було. Обмежень на використання майна емітента не має. 
 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 210902 246091 

Статутний капітал (тис.грн.) 10000 10000 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 10000 10000 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(210902.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(10000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 
Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 120.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 1300.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 1420.00 Х Х 
Опис Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової звiтностi та становлять:  

- резерв незароблених премiй iз страхової дiяльностi:   520 тис.грн. 
- резерв збиткiв або належних виплат - 33 тис. грн. 
- Страховi резерви - 553 тис. грн. 
- Довгостроковi забезпечення - 114 тис. грн. 
Поточнi зобов'язання:  
-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 19 тис.грн.  
Поточнi зобов'язання за розрахунками:  
-з бюджетом - 120 тис.грн.  
-зi страхування - 9 тис.грн.  
-з оплати працi - 34 тис.грн.  
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 143 тис.грн. 
Iншi поточнi зобов'язання - 428 тис.грн. 
 

 



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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ОПТІМ" 



Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21613474 

Місцезнаходження 03083 УКРАЇНА . м. Київ проспект Науки, буд. 50 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0295 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044 425 74 99 
Факс д/н 
Вид діяльності Аудитор 
Опис Надання аудиторських послуг компанії яка становить суспільний інтерес 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"Лiбертi"  

за ЄДРПОУ 32708946 

Територія  КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3222485801 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників  8   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 08141 Київська область Києво-Святошинський р-н 
с.Святопетрiвське вул. Зоряна, 20, т.(044) 494-31-11 
 
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" грудня 2019 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 381 359 

первісна вартість 1001 476 480 
накопичена амортизація 1002 95 121 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 15 3 
первісна вартість 1011 71 71 
знос 1012 56 68 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 25232 13834 

інші фінансові інвестиції 1035 100 30 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 25728 14226 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 13 13 

Виробничі запаси 1101 13 13 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 707 1189 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140 2 2 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 219971 183317 
Поточні фінансові інвестиції 1160 1031 13197 
Гроші та їх еквіваленти 1165 238 312 
Рахунки в банках 1167 238 312 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 46 66 
резервах незароблених премій 1183 46 66 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 222008 198096 



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 247736 212322 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 10000 10000 

Капітал у дооцінках 1405 -- 3047 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 119530 119530 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 116561 78325 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 246091 210902 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 126 114 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Страхові резерви 1530 932 553 
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 33 33 
резерв незароблених премій 1533 899 520 
Усього за розділом II 1595 1058 667 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 40 19 
розрахунками з бюджетом 1620 119 120 
у тому числі з податку на прибуток 1621 111 112 
розрахунками зі страхування 1625 9 9 
розрахунками з оплати праці 1630 34 34 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 232 143 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 153 428 
Усього за розділом IІІ 1695 587 753 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 247736 212322 
 
 
д/ н 
 
 
Голова правлiння ________________ Дiденко Сергiй Олександрович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шевчук Антонiна Анатолiївна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Лiбертi"  

за ЄДРПОУ 32708946 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 -- -- 

Чисті зароблені страхові премії  2010 4081 3575 
Премії підписані, валова сума 2011 3755 3713 
Премії, передані у перестрахування 2012 (74) (88) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -379 63 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 21 13 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (1) (4) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 35 298 
Валовий:   
     прибуток  

2090 4045 3273 

     збиток  2095 (--) (--) 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -- 6 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -- 6 
Інші операційні доходи  2120 48 303 
Адміністративні витрати  2130 (959) (1125) 
Витрати на збут 2150 (1399) (992) 
Інші операційні витрати  2180 (6) (18) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 1729 1447 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 12 902 
Інші фінансові доходи  2220 181 99 
Інші доходи  2240 68 38 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (10) (11) 
Інші витрати  2270 (103) (54) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 1877 2421 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -113 -111 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 1764 2310 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 3047 -- 



Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3047 -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 3047 -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4811 2310 
 
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 3 3 
Витрати на оплату праці 2505 468 471 
Відрахування на соціальні заходи 2510 113 104 
Амортизація 2515 38 37 
Інші операційні витрати 2520 1742 1520 
Разом 2550 2364 2135 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 10000 10000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 10000 10000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 176.40000000 231.00000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 176.40000000 231.00000000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
д/ н 
 
 
Голова правлiння ________________ Дiденко Сергiй Олександрович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шевчук Антонiна Анатолiївна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 
"Лiбертi"  

за ЄДРПОУ 32708946 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 -- 11 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 -- 64 

Надходження від страхових премій 3050 3467 3377 
Інші надходження 3095 37256 6864 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1509) (1575) 

Праці 3105 (420) (397) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (115) (108) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2813) (193) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (111) (97) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (2702) (96) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 (110) (223) 

Інші витрачання 3190 (696) (1329) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 35060 6491 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- 25 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 3 3 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 12558 -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (6) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (3558) (9000) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 8997 -8972 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (37400) (--) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 (6583) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -43983 -- 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 74 -2481 
Залишок коштів на початок року 3405 238 2719 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 



Залишок коштів на кінець року 3415 312 238 
 
д/ н 
 
 
Голова правлiння ________________ Дiденко Сергiй Олександрович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шевчук Антонiна Анатолiївна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Лiбертi"  

за ЄДРПОУ 32708946 

 
Звіт про власний капітал 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови
й) 

капітал 

Капітал 
у дооцін-
ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 
капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри
тий 

збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 10000 -- -- 119530 116561 -- -- 246091 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 10000 -- -- 119530 116561 -- -- 246091 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 1764 -- -- 1764 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- 3047 -- -- -- -- -- 3047 

Інший сукупний дохід 4116 -- 3047 -- -- -- -- -- 3047 
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -40000 -- -- -40000 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- 3047 -- -- -38236 -- -- -35189 
Залишок на кінець року 4300 10000 3047 -- 119530 78325 -- -- 210902 
 
д/ н 
 
 
Голова правлiння ________________ Дiденко Сергiй Олександрович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Шевчук Антонiна Анатолiївна 
 (підпис)  
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Приватне акцi онерне товариство " Страхова компанi я " Лi бертi" 
 
ПРИМI ТКИ ДО ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI  
за рi к, що закi нчився 31 грудня 2019 року. 
 
 
1. Загальна i нформацi я 
 
1.1 Органi зацi йна структура та дi яльнi сть 



Приватне акцi онерне товариство " Страхова компанi я " Лi бертi" ( далi за текстом -
" Компанi я") було зареєстроване згi дно i з законодавством України 23.12.2003 року. 
Основними напрямками дi яльностi компанi ї є надання страхових послуг та послуг, 
пов' язаних  зi страхуванням в Українi. Компанi я здi йснює свою дi яльнi сть на 
пi дставi лi цензi й на здi йснення страхової дi яльностi, виданих Державною комi сi єю з 
регулювання ринкi в фi нансових послуг України. Компанi я надає послуги:  
   - добровi льного медичного страхування ( безперервне страхування здоров' я); 
   - добровi льного страхування залi зничного транспорту; 
   - добровi льного страхування наземного транспорту ( крi м залi зничного); 
   -  добровi льного страхування вантажi в та багажу ( вантажобагажу); 
   - добровi льного страхування вi д вогневих ризикi в та ризикi в стихi йних явищ;  
   - добровi льного страхування майна ( крi м залi зничного, наземного, повi тряного i 
водного транспорту ( морського внутрi шнього та i нших видi в водного транспорту), 
вантажi в та багажу ( вантажобагажу); 
   - добровi льного страхування    цивi льної    вi дповi дальностi    власникi в    
наземного транспорту ( включаючи вi дповi дальнi сть перевi зника); 
   - добровi льного страхування вi дповi дальностi перед третi ми особами ( крi м 
цивi льної вi дповi дальностi власникi в наземного, вi дповi дальностi власникi в 
повi тряного, вi дповi дальностi власникi в водного транспорту ( включаючи 
вi дповi дальнi сть перевi зника); 
   - добровi льного страхування кредитi в ( у тому числi позичальника за непогашення 
кредиту); 
   - добровi льного страхування i нвестицi й; 
   - добровi льного страхування фi нансових ризикi в; 
   - обов' язкового особистого страхування працi вникi в вi домчої ( крi м тих, якi 
працюють в установах i органi зацi ях, що фi нансуються з Державного бюджету України) 
та сi льської пожежної охорони i членi в добровi льних пожежних дружин ( команд); 
   - обов' язкового особистого страхування вi д нещасних випадкi в на транспортi; 
   - обов' язкового страхування цивi льної вi дповi дальностi суб' єктi в господарювання 
за шкоду, яку може бути заподi яно пожежами та аварi ями на об' єктах пi двищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об' єкти та об' єкти, господарська 
дi яльнi сть на яких може призвести до аварi й екологi чного та санi тарно-
епi демi ологi чного характеру; 
  - обов' язкового страхування вi дповi дальностi суб' єктi в перевезення небезпечних 
вантажi в на випадок настання негативних наслi дкi в при перевезеннi небезпечних 
вантажi в; 
   - добровi льне страхування медичних витрат; 
   - добровi льне страхування вi д нещасних випадкi в. 
Компанi я не має лi цензi й на дi яльнi сть у сферi страхування життя. 
Скорочене найменування Компанi ї: ПрАТ " Страхова компанi я " Лi бертi". 
 Кi лькi сть працi вникi в станом на 31 грудня  2019 р. складає 8 осi б. 
Особами, вi дповi дальними за фi нансово- господарську дi яльнi сть компанi ї є: 
Директор, Дi денко Сергi й Олександрович ( Протокол вi д 15.04.2010 р.); Головний 
бухгалтер, Шевчук Антонi на Анатолi ївна ( Наказ № 11- К вi д 26.08.15 р.) 
Зареєстрований офi с Компанi ї знаходиться за адресою: Україна, Київська обл., 
Києво- Святошинський р- н, с. Святопетрi вське, вул. Зоряна, 20.  
Центральний вi ддi л продажi в/ Вi ддi л врегулювання збиткi в -    02192 м. Київ, 
Україна, пр- т Броварський 31/33. 
Обслуговування клi єнтi в з i нвалi днi стю та i нших мало мобi льних груп населення 
здi йснюється за адресою: м. Київ, Броварський пр- т, 31/33, 1 поверх , кi м.  №17. 
Вi докремлених пi дроздi лi в не має. 
Веб- сайт: www.sk-liberty.com.ua та веб- сторi нка: http://liberti.pat.ua/ 
Станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. акцi онерами Компанi ї є фi зичнi особи, а 
саме:  
Глубокова Наталi я Анатолi ївна - 12,5 % 
Кац Олександр Наумович - 50%  
Стешенко Вячеслав Олександрович - 12,5% 
Чернявський I гор Євгенович - 25%  
Всi акцi онери вi дповi дають встановленим законодавством вимогам. Склад акцi онерi в 
протягом року не змi нювався. Зобов' язання акцi онерi в щодо формування капi талу 
страховика виконанi в повному обсязi.  
Компанi я не має часток у статутних капi талах i нших фi нансових установ, в тому 
числi страховикi в.  
 
1.2 Стан корпоративного управлi ння 
Вi дповi дно до Статуту Компанi ї, Компанi я має такi керi внi органи:  
" Загальнi збори акцi онерi в; 
" Наглядова рада;  
" Правлi ння; 
" Внутрi шнi й аудитор. 



Вищим органом Компанi ї є Загальнi збори акцi онерi в, якi скликаються не рi дше 
одного разу на рi к.  
Наглядова рада контролює дi яльнi сть Правлi ння Компанi ї, захищає права акцi онерi в 
Компанi ї та виконує i ншi завдання згi дно з рi шеннями Загальних зборi в акцi онерi в. 
Правлi ння здi йснює поточну дi яльнi сть Компанi ї у межах компетенцi ї та прав, 
визначених установчими документами Компанi ї. 
Впровадження функцi ї внутрi шнього аудиту вимагається законодавством України. 
Внутрi шнi й аудитор обирається Загальними зборами акцi онерi в для проведення 
аудиторських перевi рок фi нансової та економi чної дi яльностi Компанi ї та повинен 
звi тувати безпосередньо перед Загальними зборами акцi онерi в i Наглядовою радою. 
Хоча Компанi єю створено службу внутрi шнього аудиту, на дату випуску звi ту 
незалежних аудиторi в ( аудиторського висновку не звi тував перед Загальними зборами 
акцi онерi в або Наглядовою радою. 
 2. Загальна основа складання фi нансової звi тностi 
2.1 Достовi рне подання та вi дповi днi сть МСФЗ 
Концептуальною основою фi нансової звi тностi Компанi ї за рi к, що закi нчився 31 
грудня 2019 року, є Мi жнароднi стандарти фi нансової звi тностi ( МСФЗ), включаючи 
Мi жнароднi стандарти бухгалтерського облi ку ( МСБО) та Тлумачення ( КТМФЗ, ПКТ), 
виданi Радою з Мi жнародних стандартi в бухгалтерського облi ку ( РМСБО) в редакцi ї 
чиннi й на 01 сi чня 2019 року, що офi цi йно оприлюдненнi на веб- сайтi Мi нi стерства 
фi нансi в України. 
Принципи бухгалтерського облi ку, методи розрахунку облi ковi оцi нки та судження, 
якi використовувалися для пi дготовки цi єї звi тностi Компанi ї, вi дповi дають 
принципам, методам, облi ковим оцi нкам та судженням, що були розкритi у фi нансовi й 
звi тностi за 2018 рi к, за виключенням застосування МСФЗ 9 " Фi нансовi i нструменти". 
Фi нансова звi тнi сть складена на основi принципу i сторичної ( фактичної) 
собi вартостi, за винятком фi нансових активi в, що оцi нюються за справедливою 
вартi стю. 
Пi дготовлена Компанi єю фi нансова звi тнi сть чi тко та без будь- яких застережень 
вi дповi дає всi м вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змi н, внесених РМСБО, дотримання 
яких забезпечує достовi рне подання i нформацi ї в фi нансовi й звi тностi, а саме, 
доречної, достовi рної, зi ставної та зрозумi лої i нформацi ї. 
При формуваннi фi нансової звi тностi Компанi я керувалося також вимогами 
нацi ональних законодавчих та нормативних актi в щодо органi зацi ї i ведення 
бухгалтерського облi ку та складання фi нансової звi тностi в Українi, якi не 
протирi чать вимогам МСФЗ. 
Станом на 31.12.2019 р. Компанi я має корпоративнi права в i нших пi дприємствах з 
часткою володi ння бi льше 50%. В груднi 2017 року Наглядовою радою ПрАТ " Страхова 
компанi я " Лi бертi" було прийнято рi шення про продаж частини корпоративних прав в 
асоцi йованих компанi ях задля зменшення свої часток до 48%. Протягом двох рокi в 
Компанi я активно проводила переговори з учасниками асоцi йованих товариств та 
i ншими товариствами щодо умов купi влi- продажу своєї частини корпоративних прав. В 
груднi 2019 року наглядовою радою Компанi ї було прийнято рi шення про вчинення 
правочинi в щодо продажу частини корпоративних прав в розмi рi 30% статутного 
капi талу ТОВ " Автобансервi с" та 12% статутного капi талу ТОВ " Європетролi ум" 
учасникам таких товариств та пi дписанi договори купi влi- продажу зазначених частин 
корпоративних прав. Згi дно умов договору, сторони повиннi здi йснити розрахунки та 
передати частини своїх корпоративних прав протягом 180 днi в з моменту заключення 
договорi в. В результатi продажу ПрАТ Страхова компанi я " Лi бертi" частини 
корпоративних прав, частка в капi талi асоцi йованих товариств зменшиться до 48% в 
кожному. З огляду на вищезазначене та враховуючи положення МСФЗ 10 " Консолi дована 
звi тнi сть", Компанi я не консолi дує свої асоцi йованi  пi дприємства.  
 
2.2 Валюта подання звi тностi та функцi ональна валюта, ступi нь округлення 
Нацi ональною валютою України є  гривня, що є функцi ональною валютою, в якi й подано 
показники фi нансової звi тностi. Вся i нформацi я подана у тисячах гривень, з 
округленням до тисяч, якщо не зазначено i нше. Гривня не є вi льноконвертованою 
валютою за межами України. 
 
2.3 Припущення про безперервнi сть дi яльностi.  
Звi тнi сть пi дготовлена на основi припущення про безперервнi сть дi яльностi, 
вi дповi дно до якого реалi зацi я активi в i погашення зобов' язань вi дбувається в ходi 
звичайної дi яльностi. Фi нансова звi тнi сть не включає коригування, якi необхi дно 
було б провести в тому випадку, якби Компанi я не могла продовжити подальше 
здi йснення фi нансово- господарської дi яльностi вi дповi дно до принципi в 
безперервностi дi яльностi. 
Оцi нюючи доречнi сть припущення про безперервнi сть, управлi нський персонал бере до 
уваги всю наявну i нформацi ю щодо майбутнього - щонайменше на 12 мi сяцi в з кi нця 
звi тного перi оду, але не обмежуючись цим перi одом. 
2.4 Рi шення про затвердження фi нансової звi тностi.  



Фi нансова звi тнi сть Компанi ї затверджена до випуску ( з метою оприлюднення) 
керi вником Компанi ї 02 березня 2020 року. Нi учасники Компанi ї, нi i ншi особи не 
мають права вносити змi ни до цi єї фi нансової звi тностi пi сля її затвердження до 
випуску. 
 
2.5 Звi тний перi од фi нансової звi тностi 
Звi тним перi одом, за який формується фi нансова звi тнi сть, вважається календарний 
рi к, тобто перi од з 01 сi чня по 31 грудня 2019 року. 
2.6 МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 
В складi МСФЗ, офi цi йно наведених на веб- сайтi Мi нi стерства фi нансi в України, 
оприлюднено стандарт МСФЗ 16 " Оренда". МСФЗ 16 є чинним для рi чних перi одi в, що 
починаються з 01 сi чня 2019 року.  
МСФЗ 16 " Оренда" запроваджує єдину модель облi ку орендарi в, яка вимагає вi д 
орендарi в визнавати активи i зобов' язання за всi ма договорами оренди, за винятком 
випадкi в, коли строк оренди становить 12 мi сяцi в або менше чи має низьку вартi сть. 
Впровадження МСФЗ не має суттєвого впливу на  фi нансовий результат та чистi активи 
Компанi ї. 
МСФЗ (IFRS) 17 " Договори страхування". 18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) 
опублi кувала новий стандарт, який присвячений облi ку договорi в страхування, - МСФЗ 
(IFRS) 17 " Договори страхування". Початок обов' язкового застосування в фi нансової 
звi тностi з 01 сi чня 2021 року або пi сля цi єї дати. Дострокове застосування цього 
стандарту дозволено. 
При цьому очевидно, що МСФЗ 17 та МСФЗ 9 актуальнi для компанi й, якi випускають 
страховi контракти. Рада з МСФЗ вже провела публi чнi консультацi ї, обговорила 
отриманий на них вi дгук та постановила внести змi ни до стандарту МСФЗ 4, а саме: 
1 - нададуть компанi ям- емi тентам страхових контрактi в можливi сть забрати з 
прибутку або збитку ту волатильнi сть, джерелом якої можуть стати деякi змi ни в 
порядку оцi нки фi нансових активi в за IFRS 9 до набрання чинностi страховим 
стандартом; 
2 - нададуть компанi ям, чиїм основним напрямком дi яльностi є страхування, 
тимчасове виключення i з застосування IFRS 9 до 2021 року. 
Цi змi ни до МСФЗ 4 доповнять собою вже зазначенi у стандартi можливостi, якi можна 
використовувати для вирi шення проблеми волатильностi в результатi застосування 
IFRS 9 до набрання чинностi МСФЗ 17. 
Управлi нським персоналом прийнято рi шення не застосовувати МСФЗ 9 до набрання 
чинностi МСФЗ 17. 
3.I стотнi принципи облi ковi полi тики та розкриття i нформацi ї 
3.1. Загальнi положення щодо облi кових полi тик 
3.1.1. Основа формування облi кових полi тик 
Облi ковi полi тики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб' єктом господарювання при складаннi та поданнi фi нансової 
звi тностi. МСФЗ наводить облi ковi полi тики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу 
скласти таку фi нансову звi тнi сть, яка мi ститиме доречну та достовi рну i нформацi ю 
про операцi ї, i ншi подi ї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полi тики не 
слi д застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 
Облi кова полi тика Компанi ї розроблена та затверджена керi вництвом Компанi ї 
вi дповi дно до вимог МСБО 8 " Облi ковi полi тики, змi ни в облi кових оцi нках та 
помилки" та i нших чинних МСФЗ. 
3.1.2. I нформацi я про змi ни в облi кових полi тиках 
3Компанi я обирає та застосовує свої облi ковi полi тики послi довно для подi бних 
операцi ї, i нших подi ї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 
визначення категорi ї статей, для яких i ншi полi тики можуть бути доречними. 
Компанi я не застосовувала змi ни в облi кових полi тиках в 2019 роцi порi вняно i з 
облi ковими полi тиками, якi Компанi я використовувала для складання фi нансової 
звi тностi за перi од, що закi нчився 31 грудня 2018 року. 
3.1.3. Форма та назви фi нансових звi тi в 
Перелi к та назви форм фi нансової звi тностi Компанi ї вi дповi дають вимогам, 
встановленим НП( С) БО 1 " Загальнi вимоги до фi нансової звi тностi", та форми 
Примi ток, що розробленi у вi дповi дностi до МСФЗ. 
3.1.4. Методи подання i нформацi ї у фi нансових звi тах 
Згi дно МСФЗ та враховуючи НП( С) БО 1 Звi т про сукупний дохi д передбачає подання 
витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифi кацi єю, основаною на методi 
" функцi ї витрат" або " собi вартостi реалi зацi ї", згi дно з яким витрати класифi кують 
вi дповi дно до їх функцi й як частини собi вартостi чи, наприклад, витрат на збут або 
адмi нi стративну дi яльнi сть. Проте, оскi льки i нформацi я про характер витрат є 
корисною для прогнозування майбутнi х грошових потокi в, то ця i нформацi я наведена 
нижче в цих Примi тках. 
Представлення грошових потокi в вi д операцi йної дi яльностi у Звi тi про рух грошових 
коштi в здi йснюється i з застосуванням прямого методу, згi дно з яким розкривається 
i нформацi я про основнi класи надходжень грошових коштi в чи виплат грошових коштi в. 



I нформацi я про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на 
пi дставi облi кових записi в Компанi ї. 
3.1.5. Використання облi кових оцi нок та суджень 
Складання фi нансової звi тностi згi дно МСФЗ вимагає вi д управлi нського персоналу 
формування суджень, оцi нок та припущень, якi впливають на звi тну величину активi в 
та зобов' язань, розкриття i нформацi ї про можливi активи та зобов' язання на дату 
фi нансової звi тностi i величину  доходi в та витрат за звi тний перi од.  
Оцi нки та пов' язанi з ними припущення постi йно аналi зуються i ' рунтуються на 
i сторичному досвi дi та i нших факторах, що вважаються об' рунтованими за даних 
обставин i результати яких формують основу для суджень вi дносно балансової 
вартостi активi в та зобов' язань, яка не є очевидною з i нших джерел. Хоча цi оцi нки 
' рунтуються на розумi ннi управлi нським персоналом  поточних подi й, фактичнi 
результати, у кi нцевому пi дсумку, можуть вi дрi знятися вi д таких оцi нок. 
Найбi льш суттєвi попереднi оцi нки та припущення стосуються вi дповi дальностi за 
договорами страхування. 
Також  суттєвi попереднi оцi нки та припущення стосуються визначення строку 
корисного використання основних засобi в, забезпечення майбутнi х витрат, резерву 
сумнi вних боргi в, знецi нення активi в. 
3.1.5.1  Судження щодо операцi й, подi й або умов за вi дсутностi конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцi ї, i ншої подi ї або умови, 
керi вництво Компанi ї застосовує судження пi д час розроблення та застосування 
облi кової полi тики, щоб i нформацi я була доречною для потреб користувачi в для 
прийняття економi чних рi шень та достовi рною, у тому значеннi, що фi нансова 
звi тнi сть: 
- подає достовi рно фi нансовий стан, фi нансовi результати дi яльностi та грошовi 
потоки Компанi ї; 
- вi дображає економi чну сутнi сть операцi й, i нших подi й або умов, а не лише 
юридичну форму; 
- є нейтральною, тобто вi льною вi д упереджень; 
- є повною в усi х суттєвих аспектах. 
Пi д час здi йснення судження керi вництво Компанi ї посилається на прийнятнi сть 
наведених далi джерел та враховує їх у низхi дному порядку: 
- вимоги в МСФЗ, у яких i деться про подi бнi та пов' язанi з ними питання; 
- визначення, критерi ї визнання та концепцi ї оцi нки активi в, зобов' язань, доходi в 
та витрат у Концептуальнi й основi фi нансової звi тностi. 
Пi д час здi йснення судження керi вництво Компанi ї враховує найостаннi шi положення 
i нших органi в, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подi бну 
концептуальну основу для розроблення стандартi в, i ншу професi йну лi тературу з 
облi ку та прийнятi галузевi практики, тi єю мi рою, якою вони не суперечать 
вищезазначеним джерелам. 
3.1.5.2. Судження щодо справедливої вартостi активi в Компанi ї 
Справедлива вартi сть i нвестицi й, що активно обертаються на органi зованих 
фi нансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент 
закриття торгi в на звi тну дату. В i нших випадках оцi нка справедливої вартостi 
' рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнi х грошових потокi в, i снуючої 
економi чної ситуацi ї, ризикi в, властивих рi зним фi нансовим i нструментам, та i нших 
факторi в з врахуванням вимог МСФЗ 13 " Оцi нка справедливої вартостi". 
3.1.5.3. Судження щодо змi н справедливої вартостi фi нансових активi в 
Керi вництво Компанi ї вважає, що облi ковi оцi нки та припущення, якi мають стосунок 
до оцi нки фi нансових i нструментi в, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим 
джерелом невизначеностi оцi нок, тому що:  
- вони з високим ступенем ймовi рностi зазнають змi н з плином часу, оскi льки оцi нки 
базуються на припущеннях керi вництва щодо вi дсоткових ставок, волатильностi, змi н 
валютних курсi в, показникi в кредитоспроможностi контрагентi в, коригувань пi д час 
оцi нки i нструментi в, а також специфi чних особливостей операцi й; та  
- вплив змi ни в оцi нках на активи, вi дображенi в звi тi про фi нансовий стан, а 
також вплив на доходи ( витрати) може бути значним. 
Якби керi вництво Компанi ї використовувало i ншi припущення щодо вi дсоткових ставок, 
волатильностi, курсi в обмi ну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i 
коригувань пi д час оцi нки i нструментi в, бi льша або менша змi на в оцi нцi вартостi 
фi нансових i нструментi в у разi вi дсутностi ринкових котирувань мала б i стотний 
вплив на вi дображений у фi нансовi й звi тностi чистий прибуток та збиток. 
Використання рi зних маркетингових припущень та/ або методi в оцi нки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартi сть.  
3.1.5.4. Судження щодо очi куваних термi нi в утримування фi нансових i нструментi в 
Керi вництво Компанi ї застосовує професi йне судження щодо термi нi в утримання 
фi нансових i нструментi в, що входять до складу фi нансових активi в. Професi йне 
судження за цим питанням ' рунтується на оцi нцi ризикi в фi нансового i нструменту, 
його прибутковостi й динамi цi та i нших факторах. Проте i снують невизначеностi, якi 
можуть бути пов' язанi з призупиненням обi гу цi нних паперi в, що не є пi дконтрольним 



керi вництву Компанi ї фактором i може суттєво вплинути на оцi нку фi нансових 
i нструментi в. 
3.1.5.5. Використання ставок дисконтування 
Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банкi вських депозитi в у 
нацi ональнi й валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмi нi страцi ю або не 
запроваджено лi квi дацi йну комi сi ю, становила 13,4% рi чних. 
При дисконтуваннi фi нансових активi в Компанi я використовує середньозважений курс 
банкi вських депозитi в згi дно статистичних даних НБУ.  
3.1.5.6. Судження щодо виявлення ознак знецi нення активi в 
Наприкi нцi кожного звi тного перi оду слi д оцi нювати, чи є свi дчення того, що 
кориснi сть фi нансового активу або групи фi нансових активi в зменшується. 
Кориснi сть фi нансового активу або групи фi нансових активi в зменшується i збитки 
вi д зменшення корисностi виникають, якщо i тi льки якщо є об' єктивне свi дчення 
зменшення корисностi внаслi док однi єї або кi лькох подi й ( фi нансовi труднощi 
боржника, прострочування платежi в, зникнення активного ринку, тощо) якi вi дбулися 
пi сля первi сного визнання активу та впливають на попередньо оцi ненi майбутнi 
грошовi потоки вi д фi нансового активу або групи фi нансових активi в, якi можна 
достовi рно оцi нити. 
При наявностi ознак знецi нення активi в, Компанi я визначає суму очi куваного 
вi дшкодування активу. Сума очi куваного вi дшкодування активу - це найбi льша з двох 
оцi нок: справедливою вартi стю за мi нусом витрат на продаж та цi нностi 
використання. Якщо сума очi куваного вi дшкодування менше балансової вартостi 
активу, рi зниця визнається збитками вi д зменшення у звi тi про фi нансовi результати 
з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми очi куваного 
вi дшкодування. 
Кошти розмi щенi в банках, якi знаходяться в стадi ї лi квi дацi ї вi дображаються в 
складi дебi торської заборгованостi та в складi резерву сумнi вних боргi в за 
номi нальною вартi стю.  
 
3.1.5.7. Невизначенi сть оцi нок 
Аналi з збитковостi страхових продуктi в i адекватностi резерву збиткi в 
На кожну дату звi тностi проводяться аналi зи збитковостi страхових продуктi в i 
адекватностi резерву збиткi в з метою визначення того, чи є адекватними резерви 
незароблених премi й. Адекватнi сть резерву збиткi в аналi зується окремо для кожного 
виду страхування. Для проведення такого аналi зу використовуються найбi льш 
достовi рнi поточнi оцi нки всi х майбутнi х грошових потокi в за договорами 
страхування та вi дповi дних витрат, таких, як витрати на вi дшкодування збиткi в, i 
i нвестицi йний доход вi д активi в, що пi дтримують резерви незароблених премi й. 
Станом на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. аналi з збитковостi страхових продуктi в i 
адекватностi резерву збиткi в, що був зроблений Компанi єю, показав, що необхi дностi 
створювати додатковий резерв не має. 
Грошi та їх еквi валенти 
Управлi нський персонал оцi нює зменшення корисностi грошей та їх еквi валентi в, 
визначаючи ймовi рнi сть вi дшкодування їх вартостi на основi детального аналi зу 
банкi в. Фактори, що беруться до уваги, включають фi нансовий стан банку, кредитнi 
рейтинги, присвоєнi банку та i сторi ю спi вробi тництва з ним.  
Станом на 31 грудня 2019 р. та 2018 р., управлi нський персонал Компанi ї вважає, що 
балансова вартi сть  грошей та їх еквi валентi в буде вi дшкодована, управлi нський 
персонал не виявив ознак зменшення їх корисностi. Вi дповi дно, управлi нським 
персоналом станом на 31 грудня 2019 р. та 2019 р. не був створений резерв на 
покриття збиткi в вi д зменшення корисностi цих фi нансових активi в.   
Облi гацi ї внутрi шньої державної позики 
На 31 грудня 2019 р. всi облi гацi ї в портфелi Компанi ї являють собою державнi 
облi гацi ї України, що з урахуванням потенцi йних труднощi в українського уряду щодо 
виплати своїх договi рних зобов' язань через зростання дефi циту державного бюджету, 
з урахуванням скорочення валютних резервi в Нацi онального банку України, призводить 
до суттєвої невизначеностi оцi нок щодо можливостi вi дшкодування цих фi нансових 
активi в. У разi невi дшкодування цих фi нансових активi в пi сля 31 грудня 2019 р., 
необхi дно буде вi добразити в облi ку збитки вi д знецi нення. 
 
3.2. Облi ковi полi тики щодо основних засобi в та нематерi альних активi в 
3.2.1. Нематерi альнi активи 
Нематерi альнi активи оприбутковуються компанi єю за первi сною вартi стю, що включає: 
-  цi ну придбання, включаючи ввi зне мито та невi дшкодованi податки на придбання 
пi сля  вирахування торгi вельних знижок та i нших знижок; 
- будь- якi витрати, якi прямо можна вi днести до пi дготовки цього активу для 
використання за призначенням. 
Нематерi альнi активи оцi нюються за собi вартi стю за вирахуванням будь- якої 
накопиченої амортизацi ї та будь- яких накопичених збиткi в вi д зменшення корисностi. 
Нематерi альнi активи  Компанi ї, що мають обмежений строк використання, включають 
переважно капi талi зоване програмне забезпечення. Амортизацi я здi йснюється 



прямолi нi йним методом та ' рунтується на таких мi нi мальних строках корисного 
використання: 
Програмне забезпечення 8 рокi в  
Нематерi альнi активи Компанi ї, що мають невизначений строк корисного використання, 
представленi лi цензi ями на право здi йснення страхової дi яльностi. Цi нематерi альнi 
активи оцi нюються пi сля їх первi сного визнання за собi вартi стю з вирахуванням 
будь- яких накопичених збиткi в вi д зменшення корисностi. Нематерi альнi активи з 
невизначеним строком корисної експлуатацi ї не пi длягають амортизацi ї. Згi дно з 
МСБО 36, Компанi я перевi ряє зменшення корисностi таких нематерi альних активi в 
щорi чно, кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi 
нематерi ального активу.    
3.2.2. Основнi засоби 
Об' єкти  основних засобi в, пi сля первi сного визнання активом, облi ковуються та 
вi дображаються у  фi нансовi й звi тностi,  за собi вартi стю мi нус: 
- накопичена амортизацi я; 
- накопиченi збитки вi д зменшення корисностi. 
Амортизацi я по основних засобах нараховується  за прямолi нi йним методом протягом  
передбачуваного строку їх корисного використання i вi дображається у складi  
прибутку та збитку.  Амортизацi я основного засобу нараховується  з дати , коли вi н 
стає придатним для використання, тобто коли вi д доставлений до мi сця розташування 
та приведений у стан, у якому вi н придатний до експлуатацi ї у спосi б, визначений 
управлi нським персоналом ( по МСФО16). 
Амортизацi я ' рунтується на таких мi нi мальних строках корисного використання:  
Машини та обладнання, з них 
Електрообчислювальнi машини, принтери 5 рокi в 
3-5 рокi в 
I нструменти, прилади та i нвентар, з них 
меблi 5 рокi в 
5-6 рокi в 
3.2.3. Зменшення корисностi основних засобi в та нематерi альних активi в 
На кожну звi тну дату Компанi я оцi нює, чи є якась ознака того, що кориснi сть активу 
може зменшитися. Компанi я зменшує балансову вартi сть активу до суми його 
очi куваного вi дшкодування, якщо i тi льки якщо сума очi куваного вi дшкодування 
активу менша вi д його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в 
прибутках чи збитках, якщо актив не облi ковують за переоцi неною вартi стю згi дно з 
МСБО 16. Збиток вi д зменшення корисностi, визнаний для активу ( за винятком 
гудвi лу) в попереднi х перi одах, Компанi я сторнує, якщо i тi льки якщо змi нилися 
попереднi оцi нки, застосованi для визначення суми очi куваного вi дшкодування. Пi сля 
визнання збитку вi д зменшення корисностi амортизацi я основних засобi в коригується 
в майбутнi х перi одах з метою розподi лення переглянутої балансової вартостi 
необоротного активу на систематичнi й основi протягом строку корисного 
використання. 
 
3.3. Облi ковi полi тики щодо фi нансових i нструментi в 
3.3.1. Первi сне визнання фi нансових i нструментi в 
Компанi я визнає фi нансовий актив або фi нансове зобов' язання у балансi, коли i 
тi льки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фi нансового i нструмента. 
Операцi ї з придбання або продажу фi нансових i нструментi в визнаються i з 
застосуванням облi ку за датою розрахунку. 
Компанi я розподi ляє свої фi нансовi активи за наступними категорi ями:  
1) оцi нюються за справедливою вартi стю через прибуток або збиток, 
2) позики та дебi торська заборгованi сть,  
3) утримуванi до погашення, 
4) доступнi для продажу.  
Компанi я визнає такi категорi ї фi нансових зобов' язань: 
" фi нансовi зобов' язання, оцi ненi за амортизованою собi вартi стю; 
" фi нансовi зобов' язання, оцi ненi за справедливою вартi стю, з вi дображенням 
результату переоцi нки у прибутку або збитку. 
Класифi кацi я визначається управлi нським персоналом при первi сному визнаннi i 
залежить вi д мети, для якої i нвестицi ї були придбанi.  
До фi нансових активi в, що оцi нюються за справедливою вартi стю, з вi дображенням 
результату переоцi нки у прибутку або збитку, вi дносяться акцi ї та паї ( частки) 
господарських товариств. 
Позики та дебi торська заборгованi сть являє собою непохi днi фi нансовi активи з 
фi ксованими або обумовленими платежами, пi сля первi сного визнання оцi нюються за 
амортизованою собi вартi стю з застосуванням методу ефективного вi дсотка. Позики та 
дебi торська заборгованi сть аналi зуються на предмет знецi нення. 
Доступнi для продажу, являють собою фi нансовi активи, якi передбачається 
утримувати протягом невизначеного перi оду часу, якi можуть бути проданi в 
залежностi вi д вимог щодо пi дтримання лi квi дностi або змi ни процентних ставок, 
обмi нних курсi в або цi н на акцi ї, або якi не класифi куються як дебi торська 



заборгованi сть, утримуванi до строку погашення, або фi нансових активi в, якi 
оцi нюються за справедливою вартi стю через прибуток або збиток. 
3.3.1.1. Визнання та оцi нка 
Пi д час первi сного визнання фi нансового активу або фi нансового зобов' язання 
Компанi я оцi нює його за справедливою вартi стю плюс ( у випадку фi нансового активу 
або фi нансового зобов' язання не за справедливою вартi стю з вi дображенням 
переоцi нки як прибутку або збитку) витрати на операцi ю, якi прямо вi дносяться до 
придбання або випуску фi нансового активу чи фi нансового зобов' язання. 
Доступнi для продажу фi нансовi активи, якi оцi нюються за справедливою вартi стю 
через прибуток або збиток, облi ковуються за справедливою вартi стю.  
Позики та дебi торська заборгованi сть, утримуванi до погашення фi нансових, 
облi ковуються за амортизованою вартi стю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. 
Змi ни в справедливi й вартостi фi нансових активi в, доступних для продажу, 
вi дображаються у складi i ншого сукупного доходу. Коли фi нансовi активи, доступнi 
для продажу, продаються або знецi нюються, накопиченi коректування справедливої 
вартостi визнанi у складi i ншого сукупного доходу, визнаються у прибутку чи 
збитку. Прибуток або збиток вi д фi нансового активу, наявного для продажу, 
визначаються безпосередньо  у власному капi талi  до моменту припинення  визнання 
цього активу, коли  кумулятивний прибуток або збиток, що ранi ше був визнаний у 
власному капi талi, визнається у звi тi  про фi нансовi результати.  
3.3.1.2. Визначення справедливої вартостi 
Для фi нансових i нструментi в, що обертаються на активному ринку, визначення 
справедливої вартостi фi нансових активi в та фi нансових зобов' язань вi дбувається на 
основi ринкових котирувань.  
Якщо ринок для фi нансового i нструмента не є активним, Компанi я  встановлює 
справедливу вартi сть, застосовуючи метод оцi нювання. Мета застосування методу 
оцi нювання - встановити, якою буде цi на операцi ї на дату оцi нки в обмi ну мi ж 
незалежними сторонами, виходячи з звичайних мi ркувань бi знесу. Методи оцi нювання 
охоплюють застосування останнi х ринкових операцi й мi ж обi знаними, зацi кавленими та 
незалежними сторонами, якщо вони доступнi; посилання на поточну справедливу 
вартi сть i ншого i нструмента, який в основному є подi бним; аналi з дисконтованих 
грошових потокi в та моделей цi ноутворення. Якщо є метод оцi нювання, який звичайно 
використовують учасники ринку для визначення цi ни i нструмента, i доведено, що вi н 
надає достовi рнi попереднi оцi нки цi н, отриманих у фактичних ринкових операцi ях, 
то Компанi я застосовує цей метод. В обраному методi оцi нювання максимально 
використовуються ринковi показники та i нформацi я та якомога менше спираються на 
данi, визначенi Компанi єю.  
3.3.1.3. Знецi нення фi нансових активi в наявних для продажу 
Компанi я визначає, що наявнi для продажу фi нансовi активи знецi нюються, коли 
спостерi гається значне або тривале зниження справедливої вартостi над їх 
балансовою вартостi. Знецi нення може мати мi сце, коли є докази погi ршення 
фi нансового стану об' єкта i нвестицi й, галузi або сектора економi ки, змi ни в 
технологi ї, фi нансування та оперативнi грошовi потоки.  
3.3.2. Грошовi кошти та їх еквi валенти 
Грошовi кошти включають кошти в касi, депозити до запитання в банках 
Еквi валенти грошових коштi в - це короткостроковi, високолi квi днi i нвестицi ї, якi 
вi льно конвертуються у вi домi суми грошових коштi в i яким притаманний незначний 
ризик змi ни вартостi. I нвестицi я визначається зазвичай як еквi валент грошових 
коштi в тi льки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бi льше нi ж 
три мi сяцi з дати придбання. 
Грошовi кошти та їх еквi валенти можуть утримуватися, а операцi ї з ними проводитися 
в нацi ональнi й валютi та в i ноземнi й валютi. 
Грошовi кошти та їх еквi валенти визнаються за умови вi дповi дностi критерi ям 
визнання активами. 
Первi сна та подальша оцi нка грошових коштi в та їх еквi валентi в здi йснюється за 
справедливою вартi стю, яка дорi внює їх номi нальнi й вартостi. 
Первi сна та подальша оцi нка грошових коштi в та їх еквi валентi в в i ноземнi й валютi 
здi йснюється у функцi ональнi й валютi за офi цi йними курсами Нацi онального банку 
України ( НБУ). 
У разi обмеження права використання коштi в на поточних рахунках в у банках 
( наприклад, у випадку призначення НБУ в банкi вськi й установi тимчасової 
адмi нi страцi ї) цi активи можуть бути класифi кованi у складi непоточних активi в. У 
випадку прийняття НБУ рi шення про лi квi дацi ю банкi вської установи та вi дсутностi 
ймовi рностi повернення грошових коштi в, визнання їх як активу припиняється i їх 
вартi сть вi дображається у складi збиткi в звi тного перi оду. 
3.3.3. Фi нансовi активи, що оцi нюються за амортизованою собi вартi стю 
До фi нансових активi в, що оцi нюються за амортизованою собi вартi стю, Компанi я 
вi дносить депозити, дебi торську заборгованi сть, у тому числi позики.  
Визнання, класифi кацi ю та розкриття i нформацi ї щодо дебi торської заборгованостi 
здi йснювати вi дповi дно до МСФЗ 7 " Фi нансовi i нструменти: розкриття", МСБО 1 



" Подання фi нансових звi тi в" та МСБО 39 " Фi нансовi i нструменти: визнання та 
оцi нка".  
Компанi я визнає банкi вськi депозити зi строком погашення вi д чотирьох до 
дванадцяти мi сяцi в з дати фi нансової звi тностi, в разi, якщо дострокове погашення 
таких депозитi в ймовi рно призведе до значних фi нансових втрат, в складi поточних 
фi нансових i нвестицi й. 
Операцi йна дебi торська заборгованi сть - це заборгованi сть, яка виникає в процесi 
звичайної операцi йної дi яльностi компанi ї за умови надання послуг в кредит. Такий 
кредит називають комерцi йним кредитом.  Вi дповi дно до умов договору, клi єнт 
сплачує заборгованi сть через 15, 30, 45 або 60 i бi льше днi в, що сприяє розвитку 
послуг. 
Пi д час первi сного визнання дебi торську заборгованi сть оцi нювати за їхньою 
справедливою вартi стю плюс витрати на операцi ю, якi прямо вi дносяться до 
фi нансового активу. Витрати за операцi єю - це додатковi витрати, що безпосередньо 
належать до придбання або вибуття фi нансового активу i включають, крi м i ншого: 
винагороди агентам, консультантам, брокерам, бi ржам, а також невi дшкодованi 
податки та збори. 
Пi сля первi сного визнання подальша оцi нка дебi торської заборгованостi здi йснюється 
за амортизованою собi вартi стю i з застосуванням методу ефективного вi дсотка.  
Якщо є об' єктивне свi дчення того, що вi дбувся збиток вi д зменшення корисностi 
дебi торської заборгованостi, то суму збитку оцi нюють як рi зницю мi ж балансовою 
вартi стю активу та теперi шньою вартi стю попередньо оцi нених майбутнi х грошових 
потокi в ( за винятком майбутнi х кредитних збиткi в, якi не були понесенi), 
дисконтованих за первi сною ефективною ставкою вi дсотка фi нансового активу ( тобто 
ефективною ставкою вi дсотка, обчисленою при первi сному визнаннi). Балансову 
вартi сть активу слi д зменшити застосовуючи рахунок резервi в на покриття збиткi в 
вi д зменшення корисностi.  
Визначення суми резерву на покриття збиткi в вi д зменшення корисностi вi дбувається 
на основi аналi зу дебi торi в та вi дображає суму, яка, на думку керi вництва, 
достатня для покриття понесених збиткi в. Для фi нансових активi в, якi є i стотними, 
резерви створюються на основi i ндивi дуальної оцi нки окремих дебi торi в, для 
фi нансових активi в, суми яких i ндивi дуально не є i стотними - на основi групової 
оцi нки. Фактори, якi Компанi я розглядає при визначеннi того, чи є у нього 
об' єктивнi свi дчення наявностi збиткi в вi д зменшення корисностi, включають 
i нформацi ю про тенденцi ї непогашення заборгованостi у строк, лi квi днi сть, 
платоспроможнi сть боржника. Для групи дебi торi в такими факторами є негативнi змi ни 
у станi платежi в позичальникi в у групi, таких як збi льшення кi лькостi прострочених 
платежi в; негативнi економi чнi умови у галузi або географi чному регi онi. 
Сума збиткi в визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перi одi сума 
збитку вi д зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об' єктивно 
пов' язаним з подi єю, яка вi дбувається пi сля визнання зменшення корисностi, то 
попередньо визнаний збиток вi д зменшення корисностi сторнується за рахунок 
коригування резервi в. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi 
неможливостi повернення дебi торської заборгованостi вона списується за рахунок 
створеного резерву на покриття збиткi в вi д зменшення корисностi. 
3.3.4. Зобов' язання.  
Кредиторська заборгованi сть визнається як зобов' язання тодi, коли Компанi я стає 
стороною договору та, внаслi док цього, набуває юридичне зобов' язання сплатити 
грошовi кошти. 
Поточнi зобов' язання - це зобов' язання, якi вi дповi дають однi й або декi льком i з 
нижченаведених ознак: 
" Керi вництво Компанi ї сподi вається погасити зобов' язання або зобов' язання 
пi длягає погашенню протягом дванадцяти мi сяцi в пi сля звi тного перi оду; 
" Керi вництво Компанi ї не має безумовного права вi дстрочити погашення 
зобов' язання протягом щонайменше дванадцяти мi сяцi в пi сля звi тного перi оду. 
Поточнi зобов' язання визнаються за умови вi дповi дностi визначенню i критерi ям 
визнання зобов' язань.  
Поточнi зобов' язання оцi нюються у подальшому за амортизованою вартi стю.  
Поточну кредиторську заборгованi сть без встановленої ставки вi дсотка Компанi я 
оцi нює за сумою первi сного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 
3.3.5. Згортання фi нансових активi в та зобов' язань 
Фi нансовi активи та зобов' язання згортаються, якщо Компанi я має юридичне право 
здi йснювати залi к визнаних у балансi сум i має намi р або зробити взаємозалi к, або 
реалi зувати актив та виконати зобов' язання одночасно. 
 
3.4. Облi ковi полi тики щодо податку на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та 
вi дстроченого податкi в. Поточний податок визначається як сума податкi в на 
прибуток, що пi длягають сплатi ( вi дшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку 
( збитку) за звi тний перi од. Поточнi витрати Компанi ї за податками розраховуються з 
використанням податкових ставок, чинних ( або в основному чинних) на дату балансу. 



Нарахований податок на прибуток розбивається для цi лей аналi зу на податок у 
вi дношеннi доходi в страхувальникi в i податку на прибуток вi д i ншої дi яльностi. 
Вi дстрочений податок розраховується за балансовим методом облi ку зобов' язань та 
являє собою податковi активи або зобов' язання, що виникають у результатi 
тимчасових рi зниць мi ж балансовою вартi стю активу чи зобов' язання в балансi та їх 
податковою базою. 
Вi дстроченi податковi зобов' язання визнаються, як правило, щодо всi х тимчасових 
рi зниць, що пi длягають оподаткуванню. Вi дстроченi податковi активи визнаються з 
урахуванням i мовi рностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за 
рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рi зницi, що пi длягають 
вирахуванню. Балансова вартi сть вi дстрочених податкових активi в переглядається на 
кожну дату й зменшується в тi й мi рi, у якi й бi льше не i снує ймовi рностi того, що 
буде отриманий оподаткований прибуток, достатнi й, щоб дозволити використати вигоду 
вi д вi дстроченого податкового активу повнi стю або частково. 
Вi дстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очi кується, 
будуть застосовуватися в перi одi реалi зацi ї вi дповi дних активi в або зобов' язань. 
Компанi я визнає поточнi та вi дстроченi податки як витрати або дохi д i включає в 
прибуток або збиток за звi тний перi од, окрi м випадкi в, коли податки виникають вi д 
операцi й або подi й, якi визнаються прямо у власному капi талi або вi д об' єднання 
бi знесу. 
Витрати з податку на прибуток визначаються i вi дображаються у фi нансовi й звi тностi 
компанi ї вi дповi дно до МСБО 12 " Податки на прибуток". Поточний податок на прибуток 
визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рi к, розрахованої за 
правилами податкового законодавства України. Проаналi зувавши дi яльнi сть Компанi ї 
за останнi роки та  врахувавши фi нансовий результат, а саме прибуток за 2018 рi к в 
розмi рi 2589 тис. грн, управлi нський персонал дi йшов висновку, що фi нансовий 
результат наступного року суттєво не збi льшиться. Маючи вi д' ємний об' єкт 
оподаткування за 2018 рi к в розмi рi 12 624 тис. грн, управлi нський персонал 
усвi домлює, що вi дсутня вi рогi днi сть отримання оподаткованого прибутку, за рахунок 
якого можливо реалi зувати невикористанi податковi збитки щонайменше наступнi два 
роки. З огляду на вищесказане та вi дповi дно до МСФЗ 12, Компанi я не визнає 
вi дстроченi податковi активи та зобов' язання. 
 
3.5. Облi ковi полi тики щодо договорi в страхування 
Договори страхування - це такi договори, за якими Компанi я ( страховик) прийняла 
значний страховий ризик у i ншої сторони ( страхувальники), погодившись виплатити 
компенсацi ю страхувальникам в тому випадку, якщо визначена непевна подi я в 
майбутньому ( страховий випадок) надасть несприятливий вплив на страхувальника. У 
загальному порядку Компанi я визначає факт наявностi у неї значного страхового 
ризику шляхом зi ставлення розмi ру виплаченої винагороди з розмi ром винагороди, яка 
б пi длягала виплатi, якщо б страховий випадок не вi дбувся. За договорами 
страхування також може передаватися фi нансовий ризик. 
Якщо договi р був класифi кований як договi р страхування, вi н залишається договором 
страхування протягом строку його дi ї, навi ть якщо протягом цього перi оду часу має 
мi сце значне зниження страхового ризику, крi м випадкi в, коли всi права i 
зобов' язання погашаються або термi н їх дi ї закi нчується.  
3.5.1 Розi рвання/ дострокове припинення договорi в страхування 
Дi я договорi в страхування може бути достроково припинена Компанi єю, якщо i снують 
об' єктивнi ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати 
сплачувати  страховi премi ї.  
Дi я Договору страхування припиняється та втрачає чиннi сть за згодою сторi н, а 
також в разi: 
- закi нчення термi ну дi ї; 
- виконання Страховиком зобов' язань перед Страхувальником у повному обсязi; 
- несплати Страхувальником страхових платежi в ( страхових премi й) у встановлений 
термi н - з дня, зазначеного договором страхування для оплати таких платежi в; 
- лi квi дацi ї Страхувальника або утрати ним дi єздатностi, за винятком випадкi в, 
передбаченим Законом України " Про страхування"; 
- лi квi дацi ї Страховика згi дно порядку, встановленому законодавством України; 
- прийняття судом рi шення про визнання Договору страхування не дi йсним; 
- в i нших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
При достроковому припиненнi договору страхування за вимогою страховика, 
страхувальнику повертаються повнi стю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога 
страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, то страховик 
повертає йому страховi платежi за перi од, що залишився до закi нчення дi ї договору 
за винятком нормативних витрат на ведення справи в розмi рi 20%, виплат сум 
страхового вi дшкодування, що були здi йсненi або заявленi до виплати за даним 
договором. 
При достроковому припиненнi дi ї договору страхування за вимогою страхувальника 
страховик повертає йому страховi платежi за перi од, що залишився до закi нчення дi ї 
цього договору, за винятком нормативних витрат на ведення справи в розмi рi 20%, 



виплат сум страхового вi дшкодування, що були здi йсненi або заявленi до виплати за 
договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов 
договору, то останнi й повертає страхувальнику повнi стю сплаченi ним страховi 
платежi.  
 
3.6. Облi ковi полi тики щодо договорi в перестрахування 
В ходi звичайної дi яльностi  Компанi я передає  страховi ризики. Активи, пов' язанi 
з перестрахуванням, являють собою залишки до отримання вi д перестраховикi в. Суми, 
що пi длягають вi дшкодуванню вi д перестраховикi в, оцi нюються способом, вi дповi дним 
оцi нцi резерву неврегульованих збиткi в або врегульованих збиткi в, якi пов' язанi з 
договорами перестраховикi в, i узгоджуються з вi дповi дним договором 
перестрахування. Перевi рка активi в, пов' язаних з перестрахуванням, на предмет 
знецi нення проводиться на кожну звi тну дату або частi ше, якщо протягом звi тного 
перi оду виникають ознаки наявностi знецi нення. Знецi нення виникає в тих випадках, 
коли є об' єктивнi свi дчення, що є результатом подi ї, яка мала мi сце пi сля 
первi сного визнання активу, пов' язаного з перестрахуванням, якi вказують на те, що 
Компанi я може не отримати всi непогашенi суми, належнi їй вi дповi дно до умов 
договору, i дана подi я пi ддається надi йнi й оцi нцi впливу на тi суми, якi Компанi я 
отримає вi д перестраховика. Збиток вi д зменшення корисностi вi дображається у звi тi 
про прибутки i збитки. 
Доходи i витрати по придбанню перестрахування негайно вi дображаються у звi тi про 
прибутки i збитки на дату придбання та не амортизуються. 
Передача угод по перестрахуванню не звi льняє Компанi ю вi д її зобов' язань перед 
страхувальниками. 
У ходi звичайної дi яльностi Компанi я також бере ризик, пов' язаний з 
перестрахуванням, за договорами страхування. Премi ї та збитки за взятими на себе 
Компанi єю ризикам, пов' язаним з перестрахуванням, вi дображаються у складi виручки 
або витрат таким же чином, як якщо б перестрахування вважалося прямим 
страхуванням, з урахуванням класифi кацi ї продуктi в бi знесу, в рамках якого 
проводиться перестрахування. Зобов' язання, пов' язанi з перестрахуванням, являють 
собою залишки, що пi длягають виплатi перестрахувальникам. Спосi б оцi нки розмi ру 
сум, що пi длягають виплатi, визначається в залежностi вi д вi дповi дного договору 
перестрахування. 
Премi ї та збитки як за переданими, так i за прийнятими договорами перестрахування 
представленi на брутто- основi. 
Визнання активi в або зобов' язань, пов' язаних з перестрахуванням, припиняється в 
разi погашення договi рних прав або закi нчення термi ну їх дi ї, або у разi передачi 
договору третi й сторонi. 
Договори перестрахування, за якими не передається i стотний страховий ризик, 
враховуються безпосередньо у звi тi про фi нансовий стан. Це депозитарнi активи або 
фi нансовi зобов' язання, якi вi дображаються в залежностi вi д виплаченої або 
отриманої винагороди, за вирахуванням окремо i дентифi кованих премi й або комi сi й, 
якi зберi гаються у перестраховика. 
 
3.7. Облi ковi полi тики щодо формування страхових резервi в 
Компанi я визнає в якостi резервi в  - страховi резерви. При формуваннi страхових 
резервi в Компанi я дотримується вимог законодавства України ( Закон України " Про 
страхування"), формує i веде облi к таких технi чних резервi в за видами страхування 
( крi м страхування життя): 
" Резерв незароблених премi й ( резерви премi й), що включають частки вi д сум 
надходжень страхових платежi в ( страхових внескi в, страхових премi й), що 
вi дповi дають страховим ризикам, якi не минули на звi тну дату;  
"       Резерв заявлених, але не виплачених збиткi в, що включає зарезервованi 
несплаченi страховi суми та страховi вi дшкодування за вi домими вимогами 
страхувальникi в, з яких не прийнято рi шення щодо виплати або вi дмови у виплатi 
страхової суми чи страхового вi дшкодування.  
При формуваннi резервi в та вi дображеннi у звi тностi зобов' язань враховувати пункт 
14 МСФЗ 4 " Страховi контракти": 
а) не визнавати як зобов' язання будь- якi резерви щодо ймовi рних майбутнi х 
страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, 
якi не i снують на кi нець звi тного перi оду ( такi як резерв катастроф та коливань 
збитковостi); 
б) проводити перевi рку адекватностi зобов' язань; 
в) не проводити взаємозалi к: щодо активi в перестрахування проти вi дповi дних 
страхових зобов' язань; або доходi в або витрат за договорами перестрахування проти 
витрат або доходi в за вi дповi дними страховими контрактами; 
г) слi дкувати за тим, чи не зменшилась кориснi сть його активi в перестрахування. 
 
3.8. Змi ни в облi ковi й полi тицi, облi кових оцi нок та подання їх у фi нансових 
звi тах 



МСФЗ 15 " Виручка за контрактами з клi єнтами" встановлює принципи необхi дностi 
визнання, суми визнання та моменту визнання доходу вi д реалi зацi ї продукцi ї 
( товарi в, робi т, послуг). Головний принцип нового стандарту полягає в тому, що 
Компанi я визнає доходи вi д вi дображення факту передачi обi цяних товарi в або послуг 
клi єнтам у сумi, що вi дображає винагороду, яку Компанi я очi кує отримати в обмi н на 
такi товари або послуги.  
МСФЗ 16 " Оренда" запроваджує єдину модель облi ку орендарi в, яка вимагає вi д 
орендарi в визнавати активи i зобов' язання за всi ма договорами оренди, за винятком 
випадкi в, коли строк оренди становить 12 мi сяцi в або менше чи має низьку вартi сть. 
МСФЗ 16 є чинним для рi чних перi одi в, що починаються з 01 сi чня 2019 року. 
Впровадження МСФЗ не має суттєвого впливу на  фi нансовий результат та чистi активи 
Компанi ї. 
 
 
4. I ншi застосованi облi ковi полi тики, що є доречними для розумi ння фi нансової 
звi тностi 
 
4.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Компанi я має теперi шню заборгованi сть ( юридичну або 
конструктивну) внаслi док минулої подi ї, i снує ймовi рнi сть ( тобто бi льше можливо, 
нi ж неможливо), що погашення зобов' язання вимагатиме вибуття ресурсi в, котрi 
втi люють у собi економi чнi вигоди, i можна достовi рно оцi нити суму зобов' язання. 
4.2. Виплати працi вникам 
Компанi я визнає короткостроковi виплати працi вникам як витрати та як зобов' язання 
пi сля вирахування будь- якої вже сплаченої суми. Компанi я визнає очi кувану вартi сть 
короткострокових виплат працi вникам за вi дсутнi сть як забезпечення вi дпусток - пi д 
час надання працi вниками послуг, якi збi льшують їхнi права на майбутнi виплати 
вi дпускних. 
4.3. Пенсi йнi зобов' язання 
Вi дповi дно до українського законодавства, Компанi я утримує внески i з заробi тної 
плати працi вникi в до Пенсi йного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi 
вi драхування i з поточних нарахувань заробi тної платнi, такi витрати вi дображаються 
у перi одi, в якому були наданi працi вниками послуги, що надають їм право на 
одержання внескi в, та  зароблена вi дповi дна заробi тна платня. Додатково Компанi я 
має недержану пенсi йну програму з визначеними внесками, яка передбачає внески вi д 
роботодавця, якi розраховуються у виглядi процента вi д поточної заробi тної плати 
працi вникi в та вi дображаються у перi одi, в якому була нарахована вi дповi дна плата. 
4.4. Доходи та витрати 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 
Дохi д - це збi льшення економi чних вигi д протягом облi кового перi оду у виглядi 
надходження чи збi льшення корисностi активi в або у виглядi зменшення зобов' язань, 
результатом чого є збi льшення чистих активi в, за винятком збi льшення, пов' язаного 
з внесками учасникi в. 
Дохi д визнається у звi тi про прибутки та збитки за умови вi дповi дностi визначенню 
та критерi ям визнання. Визнання доходу вi дбувається одночасно з визнанням 
збi льшення активi в або зменшення зобов' язань. 
Брутто- премi ї за договорами страхування визнаються в складi доходу на дату 
набрання чинностi договором страхування. 
Нарахованi брутто- премi ї за договорами, являють собою всю сукупнi сть премi й, якi 
пi длягають отриманню за весь перi од страхового покриття, за договорами, якi були 
укладенi протягом звi тного перi оду. Вони визнаються на дату початку дi ї договору 
страхування. Премi ї включають в себе всi коригування, зробленi у звi тному перi одi, 
якi пi длягають отриманню за тими договорами страхування, якi були проданi в 
попереднi х звi тних перi одах. Повернення частини коштi в, що становлять частину 
страхових премi й, вi днi маються i з складу брутто- премi й; i ншi повернення визнаються 
як витрати. Сума премi й, стягуваних посередниками, але ще не отриманих Компанi єю, 
визначається на пi дставi документi в. Незаробленi премi ї представляють собою тi 
частини премi й, нарахованих за рi к, якi вi дносяться до перi одi в ризику пi сля 
звi тної дати. Незаробленi премi ї розраховуються на щоденнi й пропорцi йнi й основi. 
Пропорцi йна частина, яка припадає на наступнi перi оди, вi дноситься на майбутнi 
перi оди як резерв  незароблених премi ї.  
Нарахованi брутто- премi ї за договорами перестрахування, являють собою всю 
сукупнi сть премi й, що пi длягають виплатi за весь перi од страхового покриття, що 
надається за договорами, якi були укладенi протягом звi тного перi оду, та 
визнаються на дату початку дi ї договору перестрахування. Премi ї включають в себе 
всi коригування, зробленi у звi тному перi одi щодо договорi в перестрахування, якi 
були укладенi в попереднi х звi тних перi одах. 
Частка перестраховика в незароблених премi ях являє собою тi частини премi й, 
нарахованих за рi к, якi вi дносяться до перi одi в ризику пi сля звi тної дати. Частка 
перестраховика в незароблених премi ях вi дноситься на майбутнi перi оди протягом 



термi ну дi ї базових договорi в прямого страхування та термi ну дi ї договору 
перестрахування в разi договорi в, пов' язаних з виникненням збиткi в. 
Дохi д вi д продажу фi нансових i нструментi в, i нвестицi йної нерухомостi або i нших 
активi в визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всi х наведених далi 
умов: 
а) Компанi я передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов' язанi з 
власнi стю на фi нансовий i нструмент, i нвестицi йну нерухомi сть або i ншi активи; 
б) за Компанi єю не залишається анi подальша участь управлi нського персоналу у 
формi, яка зазвичай пов' язана з володi нням, анi ефективний контроль за проданими 
фi нансовими i нструментами, i нвестицi йною нерухомi стю або i ншими активами; 
в) суму доходу можна достовi рно оцi нити; 
г) ймовi рно, що до Компанi ї надi йдуть економi чнi вигоди, пов' язанi з операцi єю; 
   ')    витрати, якi були або будуть понесенi у зв' язку з операцi єю, можна 
достовi рно оцi нити. 
Дивi денди визнаються доходом в момент безпосереднього отримання на поточний 
рахунок або в касу Компанi ї. 
Витрати - це зменшення економi чних вигi д протягом облi кового перi оду у виглядi 
вибуття чи амортизацi ї активi в або у виглядi виникнення зобов' язань, результатом 
чого є зменшення чистих активi в, за винятком зменшення, пов' язаного з виплатами 
учасникам. 
Витрати визнаються у звi тi про прибутки та збитки за умови вi дповi дностi 
визначенню та одночасно з визнанням збi льшення зобов' язань або зменшення активi в. 
Витрати негайно визнаються у звi тi про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутнi х економi чних вигi д або тодi та тi єю мi рою, якою майбутнi економi чнi 
вигоди не вi дповi дають або перестають вi дповi дати визнанню як активу у звi тi про 
фi нансовий стан. 
Витрати визнаються у звi тi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 
виникають зобов' язання без визнання активу. 
Витрати, понесенi у зв' язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перi одi, що й 
вi дповi днi доходи. 
4.5. Витрати за позиками 
Витрати за позиками, якi не є частиною фi нансового i нструменту та не 
капi талi зуються як частина собi вартостi активi в, визнаються як витрати перi оду.  
4.6. Операцi ї з i ноземною валютою 
Операцi ї в i ноземнi й валютi облi ковуються в українських гривнях за офi цi йним 
курсом обмi ну Нацi онального банку України на дату проведення операцi й. 
Монетарнi активи та зобов' язання, вираженi в i ноземних валютах, перераховуються в 
гривню за вi дповi дними курсами обмi ну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi 
оцi нюються за i сторичною собi вартi стю в i ноземнi й валютi, вi дображаються за курсом 
на дату операцi ї, немонетарнi статтi, якi оцi нюються за справедливою вартi стю в 
i ноземнi й валютi, вi дображаються за курсом на дату визначення справедливої 
вартостi. Курсовi рi зницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, 
визнаються в прибутку або збитку в тому перi одi, у якому вони виникають. 
Компанi я використовувало обмi ннi курси на дату балансу: 
31.12.2018 31.12.2019 
Гривня/1 долар США                 27,6883  23,6862 
Гривня/1 євро                  31,7141  26,422 
 
4.7. Умовнi зобов' язання та активи. 
Компанi я не визнає умовнi зобов' язання в звi тi про фi нансовий стан Компанi ї. 
I нформацi я про умовне зобов' язання розкривається, якщо можливi сть вибуття 
ресурсi в, якi втi люють у собi економi чнi вигоди, не є вi ддаленою. Компанi я не 
визнає умовнi активи. Стисла i нформацi я про умовний актив розкривається, коли 
надходження економi чних вигi д є ймовi рним. 
 
 4.8 Власний капi тал 
Зареєстрований капi тал, включає в себе зафi ксовану в установчих документах суму 
статутного капi талу, який  формується за рахунок внески учасникi в.  
Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштi в над номi нальною вартi стю 
частки учасника вi дображається як емi сi йний дохi д. 
Капi тал у дооцi нках - це сума дооцi нки необоротних активi в i фi нансових 
i нструментi в. 
Додатковий капi тал - це емi сi йний дохi д ( сума, на яку вартi сть продажу акцi й 
власної емi сi ї перевищує їхню номi нальну вартi сть), вартi сть безкоштовно отриманих 
необоротних активi в, сума капi талу, який вкладено засновниками понад статутний 
капi тал, накопиченi курсовi рi зницi, якi вi дповi дно до нацi ональних положень 
( стандартi в) бухгалтерського облi ку вi дображаються у складi власного капi талу, та 
i ншi складовi додаткового капi талу. 
Компанi я визнає резервний капi тал в складi власного капi талу, який формується 
вi дповi дно до чинного законодавства або установчих документi в за рахунок 
нерозподi леного прибутку Компанi ї. За рахунок прибутку страховики можуть 



створювати вi льнi резерви - це частина власних засобi в страховика, що резервується 
з метою забезпечення додаткової платоспроможностi. Вi льнi резерви страховика 
облi ковується в складi резервного капi талу.  
Компанi я нараховує дивi денди учасникам, i визнають їх як зобов' язання на звi тну 
дату тi льки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звi тної дати включно. 
Порядок розподi лу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасникi в. 
Вартi сть чистих активi в страховика має бути не меншою вi д зареєстрованого розмi ру 
його статутного капi талу. 
Якщо Компанi я не виконує вимоги про перевищення вартостi чистих активi в над 
зареєстрованим розмi ром статутного капi талу, вона має вжити заходi в з приведення 
своєї дi яльностi у вi дповi днi сть до зазначеної норми. При цьому якщо Компанi я 
вирi шує зменшити свi й статутний капi тал, таке зменшення має вi дбуватися з 
урахуванням, що саме вона має дотримуватися вимог ст. 30 Закону " Про страхування" 
в частинi вi дповi дностi зменшеного розмi ру статутного фонду страховика до 
мi нi мального розмi ру статутного фонду страховика на дату держреєстрацi ї 
вi дповi дних змi н до статуту. Якщо в результатi зменшення статутний капi тал 
страховика буде менший, нi ж встановлений мi нi мальний статутний капi тал страховика 
( ст. 30 Закону " Про страхування"), обчислений за офi цi йним курсом гривнi до євро 
на дату держреєстрацi ї вi дповi дних змi н до статуту, така Компанi я лi квi дується. 
 
4.9. Дивi денди 
Дивi денди, визначенi правлi нням, вираховуються з величини нерозподi леного прибутку 
в момент їх виплати. 
5. Розкриття i нформацi ї щодо використання справедливої вартостi  
5.1. Методики оцi нювання та вхi днi данi, використанi для складання оцi нок за 
справедливою вартi стю 
Компанi я здi йснює виключно безперервнi оцi нки справедливої вартостi активi в та 
зобов' язань, тобто такi оцi нки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звi тi про 
фi нансовий стан на кi нець кожного звi тного перi оду. 
Класи активi в та зобов' язань, оцi нених за справедливою вартi стю  
Методики оцi нювання Метод оцi нки ( ринковий, дохi дний, витратний)  
Вихi днi данi 
Грошовi кошти та їх еквi валенти Первi сна та подальша оцi нка грошових коштi в та 
їх еквi валентi в здi йснюється за справедливою вартi стю, яка дорi внює їх номi нальнi й 
вартостi Ринковий Офi цi йнi курси НБУ 
Депозити ( крi м депозитi в до запитання) Первi сна оцi нка депозиту здi йснюється за 
його справедливою вартi стю, яка зазвичай дорi внює його номi нальнi й вартостi. 
Подальша оцi нка депозитi в у нацi ональнi й валютi здi йснюється за справедливою 
вартi стю очi куваних грошових потокi в Дохi дний ( дисконтування грошових потокi в)
 Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами 
Борговi цi ннi папери  Первi сна оцi нка боргових цi нних паперi в як фi нансових 
активi в здi йснюється за справедливою вартi стю, яка зазвичай дорi внює цi нi 
операцi ї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцi нка боргових цi нних паперi в 
здi йснюється за справедливою вартi стю.  Ринковий, дохi дний  Офi цi йнi бi ржовi 
курси органi заторi в торгi в на дату оцi нки, котирування аналогi чних боргових цi нних 
паперi в, дисконтованi потоки грошових коштi в 
I нструменти капi талу Первi сна оцi нка i нструментi в капi талу здi йснюється за їх 
справедливою вартi стю, яка зазвичай дорi внює цi нi операцi ї, в ходi якої був 
отриманий актив. Подальша оцi нка i нструментi в капi талу здi йснюється за 
справедливою вартi стю на дату оцi нки. Ринковий, витратний Офi цi йнi бi ржовi 
курси органi заторi в торгi в на дату оцi нки, за вi дсутностi визначеного бi ржового 
курсу на дату оцi нки, використовується остання балансова вартi сть, цi ни закриття 
бi ржового торгового дня 
Дебi торська заборгованi сть Первi сна та подальша оцi нка дебi торської 
заборгованостi здi йснюється за справедливою вартi стю, яка дорi внює вартостi 
погашення, тобто сумi очi куваних контрактних грошових потокi в на дату оцi нки.
 Дохi дний Контрактнi умови, ймовi рнi сть погашення, очi куванi вхi днi 
грошовi потоки 
Поточнi зобов' язання Первi сна та подальша оцi нка поточних зобов' язань 
здi йснюється за вартi стю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовi рнi сть 
погашення, очi куванi вихi днi грошовi потоки 
 
5.2. Рi вень i єрархi ї справедливої вартостi, до якого належать оцi нки справедливої 
вартостi 
Класи активi в та зобов' язань, оцi нених за справедливою вартi стю 1 рi вень 
( тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рi вень 
( тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рi вень 
( тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  
Усього 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 



Дата оцi нки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12 .18
 31.12.19 31.12.18 
Довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї - - 140 140 - - 140 140 
Борговi цi ннi папери  
1 167  
1 031  
-  
-  
-  
-  
1 167  
1 031 
Дебi торська заборгованi сть  
-  
-  
-  
-  
183 317  
219 971  
183 317  
219 971 
 
 
5.3. Перемi щення мi ж рi внями i єрархi ї справедливої вартостi 
 
   У 2018-2019 роках переведень мi ж рi внями i єрархi ї не було. 
 
5.4. Рух активi в, що оцi нюються за справедливою вартi стю з використанням вихi дних 
даних 3- го рi вня i єрархi ї 
Класи активi в, оцi нених за справедливою вартi стю з використанням 3- го рi вня 
i єрархi ї Залишки станом на 31.12.2018 р. Придбання ( продажi) Залишки 
станом на 31.12.2019 р. Стаття ( статтi) у прибутку або збитку, у якi й прибутки або 
збитки визнанi 
Дебi торська заборгованi сть 219 971 (36 654) 183 317 - 
I нструменти капi талу 9 000 +3 558 
-12 558 - - 
 
5.5. I ншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 " Оцi нка справедливої вартостi" 
Справедлива вартi сть фi нансових i нструментi в в порi вняннi з їх балансовою вартi стю 
 Балансова вартi сть Справедлива вартi сть 
 2019 2018 2019 2018 
1 2 3 4 5 
Фi нансовi активи     
Борговi цi ннi папери 1 167 1 031 1 167 1 031 
Дебi торська заборгованi сть 183 317 219 971 183 317 219 971 
Грошовi кошти та їх еквi валенти 312 238 312 238 
Поточнi зобов' язання   753   587 753 587 
Справедлива вартi сть дебi торської та кредиторської заборгованостi, а також 
i нвестицi й, доступних для продажу, неможливо визначити достовi рно, оскi льки немає 
ринкового котирування цих активi в. Керi вництво Компанi ї вважає, що наведенi 
розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнi ми, i не вважає, що за 
межами фi нансової звi тностi залишилась будь- яка суттєва i нформацi я щодо 
застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачi в 
фi нансової звi тностi. 
 
6. Розкриття i нформацi ї, що пi дтверджує статтi поданi у фi нансових звi тах 
6.1. Нематерi альнi активи 
                                                                                           
 
 тис. грн 
За i сторичною вартi стю Нематерi альнi активи 
31 грудня 2018 року    381 
 
 
Надходження за 2019 рi к       4 
Накопичена амортизацi я за 2019 рок (26) 
31 грудня 2019 року    359 
Чиста балансова вартi сть  
31 грудня 2019 року    359 
31 грудня 2018 року    381 



До нематерi альних активi в з невизначеним строком використання, якi облi ковуються 
на балансi Компанi ї станом на 31.12.2019 року, належать лi цензi ї на ведення 
страхової дi яльностi, первi сна вартi сть яких складає 268 тис. грн. 
Лi цензi ї, що облi ковуються на балансi Компанi ї, отриманi на необмежений термi н та, 
як очi кується, забезпечуватимуть надходження чистих грошових потокi в невизначений 
час. Таким чином, лi цензi ї не пi длягають амортизацi ї до того часу, коли строк їх 
корисної експлуатацi ї не буде розглядатися як визначений.  
Лi цензi ї перевi ряються на зменшення корисностi, вi дповi дно до вимог МСБО 36, 
щорi чно, а також кожного разу, коли виникає ознака можливого зменшення корисностi. 
6.2. Основнi засоби  
                                                                                                                             
тис. грн 
За i сторичною вартi стю Машини та обладнання Меблi та приладдя I ншi необоротнi 
матерi альнi активи Всього 
31 грудня 2018 року 64 6 1 71 
Надходження - - - - 
Вибуття - - - - 
31 грудня 2019 року 64 6 1 71 
Накопичена амортизацi я     
31 грудня 2018 року 50          5 1 56 
Нарахування за рi к 11 1 - 12 
Вибуття - - - - 
31 грудня 2019 року 61          6 1 68 
Чиста балансова вартi сть     
31 грудня 2019 року 3 - - 3 
31 грудня 2018 року 14 1 - 15 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокi в у складi основних засобi в повнi стю зношенi 
основнi засоби становлять 8,5 тис. грн. 
Протягом року, що закi нчується 31 грудня 2019 року, Компанi я не змi нювала свою 
полi тику щодо облi ку основних засобi в. Зменшення корисностi не спостерi галось.  
Основнi засоби та нематерi альнi активи стосовно яких є обмеження щодо володi ння, 
користування та розпорядження передбаченi законодавством, у Компанi ї вi дсутнi. 
Станом на 31.12.2019 року Компанi єю не проводилися операцi ї  щодо передавання 
власних основних засобi в та нематерi альних активi в у заставу, а також вi дсутнi 
основнi засоби та нематерi альнi активи, що не використовуються i знаходяться на 
реконструкцi ї.  
6.3.    Довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї: i ншi фi нансовi i нвестицi ї  
Станом на 31.12.2019 р. на балансi Компанi ї облi ковуються i нвестицi ї в цi ннi папери 
з нефi ксованим прибутком, що представленi: цi нними паперами українських емi тентi в 
на суму 30 тис. грн., частками в статутному капi талi асоцi йованих пi дприємств на 
суму 13 834 тис. грн. В 2019 роцi були проданi акцi ї на суму 35 тис грн. 
I нвестицi ї в цi ннi папери облi ковуються за справедливою вартi стю на основi даних 
останньої цi ни продажу на фондових бi ржах та поза фондовою бi ржою.  
тис. грн. 
 Частка, % 31 грудня 2018 Частка, % 31 грудня 2019 
Акцi ї: АТ " Райффайзен Банк Аваль" 0,0001 18 0,0001 15 
Акцi ї: ПАТ " КИЇВЕНЕРГО" 0,0028 60 0,0028               0,00 
Акцi ї: ПрАТ " ДТЕК " КИЇВСЬКI ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI" 0,0028 3 0,0028 - 
Акцi ї: ПАТ " КОНЦЕРН СТИРОЛ" 0,0050              0,00 0,0050 0,00 
Акцi ї: ПАТ " Укртелеком" 0,0006 19 0,0006 15 
Всього  100  30 
Вартi сть i нвестицi й  є не суттєвою, тому її змi на не впливає в цi лому на 
фi нансовий стан Компанi ї.  
Станом на 31.12.2019 р. Компанi я має довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї в 
асоцi йованi пi дприємства. До цих i нвестицi й застосовано метод участi в капi талi 
вi дповi дно до МСБО 28, так як Компанi я має суттєвий вплив на пi дприємства, але не 
контролює його. 
В кi нцi 2017 року Наглядової радою було прийнято рi шення про продаж частини 
корпоративних прав в асоцi йованих компанi ях для залучення капi талу. Управлi нський 
персонал не мi г визначити справедливу вартi сть даного активу для продажу. Тому 
намi р про продаж не було вi дображено у звi тностi, яка складалася ранi ше. 
Суттєвi сть такої вартостi в балансi в цi лому, теж визначити не можливо. Протягом 
двох рокi в велися переговори управлi нським персоналом з потенцi йними покупцями. В 
груднi 2019 року Компанi я заключила договори купi влi- продажу частини корпоративних 
прав ТОВ " Автобансервi с" (30%) та ТОВ " Європетролi ум" (12%) за номi нальною 
вартi стю. На загальну суму 12 030 тис. грн. Так як на дату складання балансу, 
змi ни ще не зареєстрованi згi дно законодавства, Компанi я облi ковує такi i нвестицi ї 
як утримуванi для продажу. 
                                                                                                     
тис. грн 
 31 грудня 2018 31 грудня 2019 



ТОВ " Бабинський комбi кормовий завод" 942    932 
ТОВ " Європетролi ум"            15 290         12 902 
ТОВ " Автобансервi с"                                                       9 000
 - 
Всього            25 232              13 834 
При застосуваннi методу участi капi талi Компанi я використовувала данi фi нансової 
звi тностi асоцi йованих пi дприємств станом на 31.12.2019 р. 
Вi дповi дно до положень МСФЗ 11, Компанi я облi ковує таку i нвестицi ю за методом 
участi в капi талi вi дповi дно до МСБО 28 "I нвестицi ї в асоцi йованi та спi льнi 
пi дприємства"  за справедливою вартi стю. 
6.4.  Поточнi фi нансовi i нвестицi ї 
Станом на 31.12.2019 поточнi фi нансовi i нвестицi ї компанi ї представленi борговими 
цi нними паперами та фi нансовими активами утримуваними для продажу:                            
                                                                                                             
тис. грн 
      31 грудня 2018   31 грудня 2019 
Облi гацi ї внутрi шньої державної позики, середньостроковi вi дсотковi 1031 1 167 
Корпоративнi права утримуванi для продажу  12 030 
Всього 1031 13 197 
 
Облi гацi ї внутрi шньої державної позики характеризуються високою лi квi днi стю на 
ринку цi нних паперi в України. Цi ннi папери можна продати у будь який час за 
ринковою вартi стю.  
Мi нi стерство фi нансi в гарантує своєчасне погашення та виплату за облi гацi ями 
внутрi шнього державного боргу вi дповi дно до умов випуску та незалежно вi д розмi ру 
суми вкладень.  
 
6.5. Дебi торська заборгованi сть та виплаченi аванси за операцi ями страхування та 
перестрахування 
Дебi торська заборгованi сть та виплаченi аванси за операцi ями страхування та 
перестрахування на 31 грудня 2019 року представлена таким чином: 
- чиста дебi торська  заборгованi сть за товари, роботи, послуги становить 1 189 
тис. грн. - це поточна заборгованi сть, що виникла за наданi страховi послуги, 
розрахунок за якими на дату балансу Компанi єю не отриманий. 
Дебi торська заборгованi сть страхувальникi в ( перестрахувальникi в) визнається на 
дату початку дi ї договорi в страхування ( перестрахування) та є заборгованi стю   
страхувальникi в ( перестрахувальникi в) по сплатi страхових премi й вi дповi дно до  
договору на звi тну дату. Дебi торська заборгованi сть страхувальникi в 
( перестрахувальникi в) визначається по кожному договору страхування 
( перестрахування). 
Станом на 31.12.2019 р. Компанi я не має простроченою дебi торської заборгованостi по 
договорам страхування ( перестрахування). Дебi торська заборгованi сть не має 
забезпечення. 
 
Дебi торська заборгованi сть за договорами страхування ( перестрахування)  
 тис. грн 
 Всього на кi нець року  у т. ч. за строками непогашення  
  до 3 мi сяцi в  вi д 3 до 6 мi сяцi в  вi д 6 до 12 мi сяцi в  
31 грудня 2019 року   1 189             1 189  -  - 
31 грудня 2018 року 707 707 - - 
6.6.    I нша дебi торська заборгованi сть 
I нша дебi торська  заборгованi сть на 31 грудня 2019 за даними бухгалтерського 
облi ку представлена таким чином: 
- з нарахованих доходi в - 2 тис. грн.; 
- i нша дебi торська заборгованi сть включає в т. ч. заборгованi сть: за договорами 
безвi дсоткової поворотної фi нансової допомоги - 194 312 тис. грн.; заборгованi сть 
по коштам, розмi щеним на поточних рахунках банкi в, що знаходяться в стадi ї 
лi квi дацi ї - 40 тис. грн; i нша - 2 тис. грн. Станом на 31.12.2019 р. вся 
дебi торська заборгованi сть пi дтверджена дебi торами.  
Станом на 31.12.2019 р. резерв пi д i ншу сумнi вну дебi торську заборгованi сть 
становить 11 037 тис. грн: 10 997 тис. грн. за договором безвi дсоткової поворотної 
фi нансової допомоги в зв' язку з простроченням строкi в повернення;  на суму 40 тис. 
грн. на залишки коштi в на рахунках в банках, якi знаходяться в стадi ї лi квi дацi ї. 
Пi сля первi сного визнання подальша оцi нка дебi торської заборгованостi здi йснюється 
за амортизованою собi вартi стю i з застосуванням методу ефективного вi дсотка. Метод 
нарахування амортизацi ї дисконту або премi ї, за яким суму амортизацi ї визначають 
як рi зницю мi ж доходом за фi ксованою ставкою вi дсотка i добутком ефективної ставки 
на амортизовану вартi сть на початок перi оду, за який нараховують вi дсоток. 
Компанi я не може застосувати метод ефективного вi дсотка для визначення вартостi 
дебi торської заборгованостi по договорам безвi дсоткової поворотної фi нансової 
допомоги, так як вi дповi дно до умов договору термi н повернення допомоги 



починається з моменту пред' явлення письмової вимоги Компанi ї, а отже, не можливо 
точно визначити строк дi ї договору. Тому дебi торська заборгованi сть по договорам 
безвi дсоткової поворотної фi нансової допомоги вi дображається в балансi за 
справедливою вартi стю. Договори безвi дсоткової поворотної фi нансової допомоги 
передбачають часткове або повне повернення допомоги вi дповi дно до письмової вимоги 
Компанi ї. Компанi я проаналi зувала виконання даної умови договору, в 2019 роцi всi 
письмовi вимоги щодо часткового повернення допомоги були виконанi в повному обсязi 
в найкоротшi термi ни. Також Компанi я проаналi зувала фi нансовi результати 
дi яльностi та активи дебi торi в.  
В Балансi i нша дебi торська заборгованi сть вi дображена за мi нусом резерву сумнi вних 
боргi в, та представлена наступним чином: 
 
- з нарахованих доходi в  - 2 тис. грн. 
- i нша дебi торська заборгованi сть - 183 317 тис. грн. 
6.7.  Грошовi кошти та їх еквi валенти 
тис. грн 
      31 грудня 2018      31 грудня 2019 
Каса та рахунки в банках, в тис. грн 98 172 
Банкi вськi депозит вi д 3 х до 6 ти мi сяцi в, тис. грн. 50 - 
Банкi вськi депозит вi д 6 х до 12 ти мi сяцi в, тис. грн. 90 140 
Всього 238 312 
Нарахованi вi дсотки по депозитам вi дображенi в складi дебi торської заборгованостi 
за розрахунками по нарахованим доходах i складає 2 тис. грн. Компанi я не проводила 
дисконтування грошових потокi в, так як змi на їх вартостi суттєво не вплине на 
фi нансову звi тнi сть Компанi ї.  
Всi депозити Компанi ї розмi щенi в державних банках, якi мають кредитний рейтинг 
uaАА i бi льше.  
6.8.   Власний капi тал 
Станом на 31 грудня 2019 року власний капi тал  Компанi ї становить 210 902 тис. 
грн. i представлений статутним капi талом -10 000 тис. грн.,  резервним капi талом - 
119 530 тис. грн. ( в тому числi вi льнi резерви страховика -110 000 тис. грн.), 
нерозподi леним прибутком -  78 325 тис. грн, капi тал у дооцi нках - 3 047 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2018 року власний капi тал  Компанi ї становить 246 091 тис. 
грн. i представлений статутним капi талом -10 000 тис. грн.,  резервним капi талом - 
119 530 тис. грн.( в тому числi вi льнi резерви страховика -110 000 тис. грн.), 
нерозподi леним прибутком -  116 561 тис. грн. 
Статутний капi тал Компанi ї становить 10 000 000 ( десять мi льйонi в) грн., 
складається i з 10 000 простих i менних акцi й номi нальною вартостi 1000 грн. кожна.   
Протягом звi тного перi оду не змi нювався розмi р та структура статутного капi талу.  
Формування, структура та обсяг Статутного капi талу вi дповi дає вимогам  чинного 
законодавства. 
6.9.  Страховi резерви ( зобов' язання) 
Станом на 31.12.2019 року на балансi Компанi ї облi ковуються страховi резерви в 
сумi 553 тис. грн., в т. ч. резерв заявлених, але не виплачених збиткi в - 33 тис. 
грн., частка перестраховикi в в страхових резервах - 66 тис. грн.  
Статтею 31 Закону України " Про страхування" встановлено наступне: Страховики 
зобов' язанi формувати i вести облi к таких технi чних резервi в за видами страхування 
( крi м страхування життя): незароблених премi й ( резерви премi й), що включають 
частки вi д сум надходжень страхових платежi в ( страхових внескi в, страхових 
премi й), що вi дповi дають страховим ризикам, якi не минули на звi тну дату; збиткi в, 
що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi вi дшкодування за 
вi домими вимогами страхувальникi в, з яких не прийнято рi шення щодо виплати або 
вi дмови у виплатi страхової суми чи страхового вi дшкодування.  
Компанi єю було прийнято рi шення про змi ну методики формування страхових резервi в з 
початку 2015 року, а саме методом 1/24 - " паушальний метод". 
Розмi р резерву незароблених премi й, який розраховується методом "1/24", на будь-
яку дату за групою договорi в визначається як надходження сум страхових платежi в з 
вi дповi дних видi в страхування та коефi цi єнтi в для його обчислення. 
 Для розрахунку резерву незароблених премi й методом "1/24" договори групуються: за 
видами страхування; за датами початку строку страхового покриття, якi припадають 
на однаковi мi сяцi; за строками страхового покриття ( у мi сяцях). 
Вi дповi дно до МСБО 8, якщо суб' єкт господарювання змi нює облi кову полi тику пi сля 
першого застосування МСФЗ, якi не мi стять конкретних положень перехi дного перi оду, 
застосовних до такої змi ни або змi н в облi ковi й полi тицi добровi льно, то вi н 
застосовує змi ну ретроспективно. 
Вi дповi дно до параграфа 23 МСБО 8, якщо змi на в облi ковi й полi тицi застосовується 
ретроспективно, то суб' єкт господарювання має коригувати залишок кожного 
компонента власного капi талу на початок перi оду, на який ця змi на впливає, а також 
коригувати i ншi порi внюванi суми, i нформацi я про якi розкрита за кожний поданий 
попереднi й перi од, так, наче нова облi кова полi тика застосовувалася завжди. 



На виконання МСБО 8, Компанi єю було перераховано резерви незароблених премi й на 
початок 2015 року. 
Величина сформованих страхових резервi в Компанi ї на кi нець 2018 року та на кi нець 
звi тного перi оду склала: 
     тис. грн. 
ВИД СТРАХУВАННЯ Резерв незароблених премi й на 31.12.2018 р. Резерв 
незароблених премi й на 31.12.2019 р. 
Страхування вантажi в та багажу ( вантажобагажу) 31  
Страхування вi д нещасних випадкi в 28 12 
Страхування вi д вогневих ризикi в та стихi йних явищ 2 3 
Обов' язкове особисте страхування вi д нещасних випадкi в на транспортi 17 18 
Страхування майна 3 1 
Страхування медичних витрат 79 33 
Обов' язкове страхування ЦВ суб' єктi в перевезення небезпечних вантажi в  36 37 
Страхування вi дповi дальностi перед третi ми особами (i ншої, нi ж передбачена 
пунктами 12 - 14 цi єї статтi) 1  
Страхування наземного транспорту ( крi м залi зничного); 183 281 
Страхування фi нансових ризикi в 437 42 
Обов' язкове страхування цивi льної вi дповi дальностi суб' єктi в господарювання за 
шкоду, яку може бути заподi яно пожежами та аварi ями на об' єктах пi двищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об' єкти та об' єкти, господарська 
дi яльнi сть на яких може призвести до аварi й екологi чного та санi тарно-
епi демi ологi чного характеру 81 93 
Всього 898 520 
Величина частки перестраховикi в в страхових резервах Компанi ї на кi нець 2018 року 
i на кi нець звi тного перi оду склала: 
  тис. грн. 
ВИД СТРАХУВАННЯ Частка перестраховикi в в страхових резервах 
 На 31.12.2018 На 31.12.2019 
Страхування наземного транспорту ( крi м залi зничного); 46 66 
Всього 46 66 
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткi в на кi нець 2018 року та на 
кi нець звi тного перi оду склала 
  тис. грн. 
Вид страхування На 31.12.2018 На 31.12.2019 
Страхування наземного транспорту ( крi м залi зничного); 21 24 
Страхування медичних витрат 12 9 
Всього 33 33 
Так як розмi р сформованого резерву вi дповi дно до методу, визначеним Компанi єю, 
перевищує розмi р резерву сформованого за результатами перевi рки адекватностi 
страхових зобов' язань, у звi тностi зазначений розмi р сформованого резерву 
вi дповi дно до обраного  методу. 
Припущення, що використовуються при оцi нцi страхових активi в та страхових 
зобов' язань, повиннi забезпечувати створення резервi в, достатнi х для покриття 
будь- яких зобов' язань, що виникають у зв' язку i з страховими контрактами, наскi льки 
це можна передбачити. 
Однак, зважаючи на i снування невизначеностi при створеннi резерву збиткi в, 
остаточний результат, ймовi рно, вi дрi знятиметься вi д зобов' язання, що було 
визначене спочатку. 
Данi, що використовуються для формування припущень, як правило, отриманi i з 
внутрi шнi х джерел Компанi ї, зокрема, це можуть бути результати детальних 
дослi джень, що проводяться щонайменше один раз на рi к. Припущення перевi ряються на 
предмет їх вi дповi дностi наявнi й ринковi й i нформацi ї чи будь- якi й i ншi й i нформацi ї 
i з загальних джерел. Значнi збитки оцi нюються, як правило, окремо у кожному 
випадку або прогнозуються окремо з метою виключення їх впливу на i сторичнi данi, 
що використовуються для визначення прогнозованих сум витрат на вi дшкодування 
збиткi в. 
6.10.  Короткостроковi забезпечення 
тис. грн 
 31 грудня 2018 31 грудня 2019 
Резерв вi дпусток 126 114 
Всього 126 114 
6.11.   Кредиторська заборгованi сть та отриманi аванси за операцi ями страхування 
та перестрахування 
Станом на 31 грудня 2018 року  та на 31 грудня 2019 року кредиторська 
заборгованi сть та отриманi аванси за договорами страхування складає 232 тис. грн. 
та 143 тис. грн вi дповi дно. Дана заборгованi сть виникла в зв' язку з: оплатою 
договорi в страхування, якi починають дi яти в першому кварталi наступного звi тного 
перi оду. 
6.12. I ншi зобов' язання 



I ншi зобов' язання на 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2019 року представленi 
наступним чином: 
тис. грн 
 31 грудня 2018 31 грудня 2019 
за роботи, послуги 40 19 
за розрахунками з бюджетом 119 120 
заборгованi сть зi страхування 9 9 
заборгованi сть з оплати працi 34 34 
i ншi поточнi зобов' язання 153 428 
Всього 355 610 
Станом на 31 грудня 2019 року простроченої кредиторської заборгованостi Компанi я 
не має. 
 
6.13.  Дохi д вi д реалi зацi ї 
Дохi д вi д реалi зацi ї послуг з видi в страхування, i нших, нi ж страхування життя 
( чистi заробленi страховi премi ї) за 2018 р. та 2019 р. представлений наступним 
чином: 
 
тис. грн 
 2018 2019 
Премi ї, валова сума 3713 3755 
Премi ї, переданi в перестрахування 88 74 
Змi на резерву незароблених премi й 63 (379) 
Змi на частки перестраховикi в у резервi незароблених премi й  13 21 
Всього дохi д вi д реалi зацi ї послуг 3575 4081 
   
6.14. Собi вартi сть 
 
До собi вартостi страхових послуг Компанi я вi дносить страховi виплати, витрати на 
бланки страхових полi сi в та експертних робi т, пов' язаних i з страховими випадками. 
тис. грн 
 2018 2019 
Страховi виплати 298 35 
Витратнi матерi али 2 - 
На оплату експертних ( оцi нних) робi т 2 1 
Всього 302 36 
 
6.15.  I ншi операцi йнi доходи, i ншi операцi йнi витрати 
 
I ншi операцi йнi доходи за рi к, що закi нчився 31 грудня 2019 та 2018 рокi в, 
представленi таким чином: 
 
тис. грн 
I ншi операцi йнi доходи 2018 2019 
Дохi д вi д надання послуг для i нших страховикi в 10 1 
Суми, що отримуються в результатi реалi зацi ї переданого страхувальником права 
вимоги до особи, вi дповi дальної за заподi яний збиток 8 13 
Частки страхових виплат i вi дшкодувань, компенсованi перестраховиками 83 13 
I ншi операцi йнi доходи 202 21 
Всього 303 48 
I ншi операцi йнi витрати 2018 2019 
Ассистанськi послуги 18 6 
Всього 18 6 
6.16. I ншi доходи i витрати 
В складi i нших доходi в та витрат, Компанi я вi дображає змi ну справедливої вартостi 
фi нансових i нструментi в, а саме цi нних паперi в та корпоративних прав та результати 
операцi й з цi нними паперами та корпоративними правами.  
I ншi доходи i витрати на 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2019 року представленi 
наступним чином: 
тис. грн 
I ншi доходи 2018 2019 
Дохi д вi д змi ни справедливої вартостi цi нних паперi в 14 33 
Дохi д вi д продажу цi нних паперi в 24 35 
Всього 38 68 
Дохi д вi д участi в капi талi 902 12 
I ншi витрати 2018 2019 
Собi вартi сть реалi зованих цi нних паперi в 24 35 
Витрати вi д зменшення корисностi необоротних активi в 30 68 
Всього 54 103 
Витрати вi д участi в капi талi 11 10 
   



6.17. Фi нансовi доходи i витрати 
Фi нансовi доходи i витрати на 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2019 року 
представленi наступним чином: 
 
тис. грн 
I ншi фi нансовi доходи 2018 2019 
Дивi денди за акцi ями 3 3 
Вi дстотки по ОВДП 95 178 
Всього 99 181 
I ншi фi нансовi витрати 2018 2019 
Всього - - 
 
6.18. Адмi нi стративнi витрати 
Адмi нi стративнi витрати на 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2019 року представленi 
наступним чином: 
 
тис. грн 
Адмi нi стративнi витрати 2018 2019 
Витрати на оплату працi 471 468 
Витрати на соцi альнi заходи 104 113 
Амортизацi я 37 38 
Орендна плата  88 88 
I ншi 425 252 
Всього 1125 959 
 
6.19. Витрати на збут 
                                                                                      
тис. грн 
Витрати на збут 2018 2019 
Агентська винагорода   992 1399 
Всього 992 1399 
6.20. Витрати з податку на прибуток 
Вi дповi дно до п. п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України вi д 02 грудня 
2010 року № 2755-VI зi змi нами та доповненнями ( далi - ПКУ) для платникi в податку, 
у яких рi чний дохi д вi д будь- якої дi яльностi ( за вирахуванням непрямих податкi в), 
визначений за правилами бухгалтерського облi ку за останнi й рi чний звi тний 
( податковий) перi од не перевищує двадцяти мi льйонi в гривень, об' єкт оподаткування 
може визначатися без коригування фi нансового результату до оподаткування на усi 
рi зницi ( крi м вi д' ємного значення об' єкта оподаткування минулих податкових 
( звi тних) рокi в), визначенi вi дповi дно до положень цього роздi лу. 
Платник податку, у якого рi чний дохi д ( за вирахуванням непрямих податкi в), 
визначений за правилами бухгалтерського облi ку за останнi й рi чний звi тний 
( податковий) перi од не перевищує двадцяти мi льйонi в гривень, має право прийняти 
рi шення про незастосування коригувань фi нансового результату до оподаткування на 
усi рi зницi ( крi м вi д' ємного значення об' єкта оподаткування минулих податкових 
( звi тних) рокi в), визначенi вi дповi дно до положень цього роздi лу, не бi льше одного 
разу протягом безперервної сукупностi рокi в в кожному з яких виконується цей 
критерi й щодо розмi ру доходу. Про прийняте рi шення платник податку зазначає у 
податковi й звi тностi з цього податку, що подається за перший рi к в такi й 
безперервнi й сукупностi рокi в. В подальшi роки такої сукупностi коригування 
фi нансового результату також не застосовуються ( крi м вi д' ємного значення об' єкта 
оподаткування минулих податкових ( звi тних) рокi в). 
Для цi лей п. п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ до рi чного доходу вi д будь- якої 
дi яльностi, визначеного за правилами бухгалтерського облi ку, включається дохi д 
( виручка) вi д реалi зацi ї продукцi ї ( товарi в, робi т, послуг), i ншi операцi йнi 
доходи, фi нансовi доходи та i ншi доходи. 
Так як рi чний дохi д Компанi ї визначений за правилами бухгалтерського облi ку за 
2018 i 2019 роки менше 20 млн. грн., прийнято рi шення не застосовувати коригування 
фi нансового результату до оподаткування на усi рi зницi.   
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за 2018 та 2019 роки: 
тис. грн 
 2018 2019 
Прибуток вi д страхової дi яльностi до оподаткування 3712 3755 
Ставка податку на прибуток вi д страхової дi яльностi 3% 3% 
Податок за встановленою ставкою 111 113 
Фi нансовий результат до  оподаткування 2421 1764 
Ставка податку на прибуток  18% 18% 
Податок за встановленою ставкою - - 
Витрати з податку на прибуток 111 113 
   
6.21.  Розподi л прибутку 



В квi тнi 2019 роцi протоколом Рi чних Загальних Зборi в Акцi онерi в Приватного 
акцi онерного товариства " Страхова компанi я " Лi бертi" було вирi шено прибуток не 
розподi ляти. В жовтнi 2019 роцi позачерговими зборами акцi онерi в прийнято рi шення 
про виплату дивi дендi в з нерозподi леного прибутку минулих рокi в в сумi 40 000 тис. 
грн. Станом на 31.12.2019 р. дивi денди виплаченi в повному обсязi.  
В груднi 2019 року протоколом Наглядової ради Компанi ї прийнято рi шення про 
призначення загальних зборi в акцi онерi в на 20.01.2020 р. щодо виплати ще 40 000 
тис. грн дивi дендi в. 
7. Розкриття i ншої i нформацi ї 
7.1. Умовнi зобов' язання 
7.1.1. Судовi розгляди 
1. Нацi ональною комi сi єю, що здi йснює державне регулювання у сферi ринкi в 
фi нансових послуг проведено перевi рку звi тних даних Приватного акцi онерного 
товариства " Страхова компанi я " ЛI БЕРТI" за 2016 рi к, про що складено Акт про 
правопорушення № 653/133/16  вi д 10.04.2017 року. 
 
27.04.2017 року Розпорядженням Нацi ональної комi сi ї, що здi йснює державне 
регулювання у сферi ринкi в фi нансових послуг ( далi - Нацкомфi нпослуг) № 1360 до 
Приватного акцi онерного товариства " Страхова компанi я " ЛI БЕРТI" застосованi заходи 
впливу у виглядi зобов' язання усунення порушень законодавства про фi нансовi 
послуги. Також, зазначеним Розпорядженням зобов' язано повi домити Нацкомфi нпослуг 
про усунення порушення з наданням пi дтверджуючих документi в у термi н включно до 
01.09.2017 року.  
 
Не погоджуючись i з зазначеним Розпорядженням, Приватне акцi онерне товариство 
" Страхова компанi я " ЛI БЕРТI" звернулось до Окружного адмi нi стративного суду мi ста 
Києва i з адмi нi стративним позовом про визнання протиправним та скасування 
Розпорядження Нацкомфi нпослуг № 1360 вi д 27.04.2017 р.  
 
Адмi нi стративний позов подано до суду 21.08.2017 р., справу передано на розгляд 
суддi Келеберда В.I. та призначено до судового розгляду на 16.11.2017 р.  
В судове засi дання, призначене на 16.11.2017 р., представник Нацкомфi нпослуг не 
з' явився, заявив клопотання про вi дкладення розгляду справи з огляду на 
необхi днi сть надання додаткових доказi в, у зв' язку з чим судове засi дання не 
вi дбулось. При цьому рi шення про вi дмову в задоволеннi позовних вимог судом не 
прийнято.  Справа 826/10462/17. 
 
22.12.2018 р. ухвалою Київського окружного адмi нi стративного суду по справi 
826/10462/17 задоволено адмi нi стративний позов про визнання протиправним та 
скасування Розпорядження Нацкомфi нпослуг № 1360 вi д 27.04.2017 р. Рi шення суду 
набирає законної сили пi сля закi нчення строку подання апеляцi йної скарги всi ма 
учасниками справи.  
 
15.02.2019 р. Шостим апеляцi йним адмi нi стративним судом вi дкрите апеляцi йне 
провадження за апеляцi йною скаргою Нацi ональної комi сi ї, що здi снює державне 
регулювання у сферi ринкi в фi нансових послуг на рi шення Окружного 
адмi нi стративного суду мi ста Києва  вi д 22 грудня 2018 року у справi за 
адмi нi стративним позовом Приватного акцi онерного товариства " Срахової компанi ї 
" Лi бертi"  до Нацi ональної комi сi ї, що здi снює державне регулювання у сферi ринкi в 
фi нансових послуг про визнання протиправними та скасування розпорядження вi д 27 
квi тня 2017 року № 1360. 
 
23.04.2019 р. постановою Шостого апеляцi йного адмi нi стративного суду по справi 
826/10462/17 апеляцi йна скарга Нацi ональної комi сi ї, що здi снює державне 
регулювання у сферi ринкi в фi нансових послуг на рi шення Окружного 
адмi нi стративного суду мi ста Києва  вi д 22 грудня 2018 року у справi за 
адмi нi стративним позовом Приватного акцi онерного товариства " Срахової компанi ї 
" Лi бертi"  до Нацi ональної комi сi ї, що здi снює державне регулювання у сферi ринкi в 
фi нансових послуг про визнання протиправними та скасування розпорядження вi д 27 
квi тня 2017 року № 1360 залишити без задоволення. Рi шення Окружного 
адмi нi стративного суду мi ста Києва вi д 05 листопада 2018 року - залишити без змi н. 
 
Рi шенням вi д 13.06.2019 р. №420/80/13-2/14/ ЗС Нацi ональної комi сi ї, що здi йснює 
державне регулювання у сферi ринкi в фi нансових послуг, прийнято рi шення закрити 
справу про порушення законi в та i нших нормативно- правових актi в, що регулюють 
дi яльнi сть з надання фi нансових послуг ПрАТ " Страхова компанi я " Лi бертi" у зв' язку 
з тим, що не доведено факт вчинення особою порушення законодавства про фi нансовi 
послуги, викладеного в Розпорядженнi Нацкомфi нпослуг №1360 вi д 27.04.2017 року. 
2. Компанi я є вi дповi дачем у  справi №810/9/18 Окружного адмi нi стративного суду 
мi ста Києва за позовом Нацi ональної комi сi ї, що здi йснює державне регулювання у 
сферi ринкi в фi нансових до  послуг щодо стягнення штрафної санкцi ї в розмi рi 



1700,00 грн. ( Постанова Нацi ональної комi сi ї, що здi йснює державне регулювання у 
сферi ринкi в фi нансових послуг № 1170/1779/13-3/14/ П вi д 05.10.2017 р. про 
застосування штрафної санкцi ї за правопорушення, вчиненi на ринках фi нансових 
послуг на суму 1700,00 грн. За не виконання Розпорядження Нацкомфi нпослуг № 1360 
вi д 27.04.2017 р.).  
 
Ухвалою Київського окружного адмi нi стративного суду вi д 31.01.2018 р. у справi № 
810/9/18 задоволено клопотання ПрАТ " Страхова компанi я " ЛI БЕРТI", заявлене в 
порядку статтi 236 КАС України та провадження у справi за позовом Нацi ональної 
комi сi ї, що здi йснює державне регулювання у сферi ринкi в фi нансових послуг до 
Приватного акцi онерного товариства " Страхова компанi я " ЛI БЕРТI" про стягнення 
штрафу в розмi рi 1700,00 грн. зупинене до набрання законної сили судовим рi шенням 
у справi 826/10462/17. 
 
Ухвалою Київського окружного адмi нi стративного суду вi д 24.06.2019 р. справу № 
810/9/18 поновлено та призначене засi дання на 16.07.2019 р.  
16.07.2019 р. Київський окружний адмi нi стративний суд у справi № 810/9/18, 
розглянувши у вi дкритому судовому засi даннi за правилами спрощеного позовного 
провадження адмi нi стративну справу за позовом Нацi ональної комi сi ї, що здi йснює 
державне регулювання у сферi ринкi в фi нансових послуг до Приватного акцi онерного 
товариства " Страхова компанi я " Лi бертi" про стягнення коштi в у розмi рi 1700.00 
грн, прийняв рi шення - у задоволеннi позову вi дмовити. 
 
Компанi я виступає вi дповi дачем по Справi 810/1638/18 Окружного адмi нi стративного 
суду мi ста Києва за позовом Нацкомфi нпослуг до щодо стягнення штрафної санкцi ї в 
розмi рi 3 400,00 грн. ( невиконання ПрАТ " Страхова компанi я " Лi бертi" Постанови 
Нацкомфi нпослуг № 1250/2023/13-2/14/ П вi д 01.12.2017 р. про застосування штрафної 
санкцi ї за правопорушення, вчиненi на ринках фi нансових послуг на суму 3 400,00 
грн. за не виконання Розпорядження Нацкомфi нпослуг № 1360 вi д 27.04.2017 р.).   
Ухвалою Київського окружного адмi нi стративного суду вi д 01.06.2018 р. у справi № 
810/9/18 прийнято рi шення у задоволеннi адмi нi стративного позову.  
Ухвалою Шостого апеляцi йного адмi нi стративного суду вi д 14.11.2018 р апеляцi йне 
провадження у справi за адмi нi стративним позовом Приватного акцi онерного 
товариства " Страхова компанi я " Лi бертi" на рi шення Київського окружного 
адмi нi стративного суду вi д 01 червня 2018 року прийнято рi шення зупинити до 
набрання законної сили судовим рi шенням у справi №826/10462/17. 
 
Постановою Шостого апеляцi йного адмi нi стративного суду вi д 21.06.2019 р. прийнято 
наступне рi шення: Рi шення Київського окружного адмi нi стративного суду вi д 01 
червня 2018 року - скасувати та прийняти постанову, якою у задоволеннi позовним 
вимог Нацi ональної комi сi ї, що здi йснює державне регулювання у сферi ринкi в 
фi нансових послуг вi дмовити. 
 
7.1.2. Оподаткування 
Внаслi док наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi 
дозволяють бi льш нi ж один варi ант тлумачення, а також через практику, що склалася 
в нестабi льному економi чному середовищi, за якої податковi органи довi льно 
тлумачать аспекти економi чної дi яльностi, у разi, якщо податковi ограни пi ддадуть 
сумнi ву певне тлумачення, засноване на оцi нцi керi вництва економi чної дi яльностi 
Компанi ї, ймовi рно, що Компанi я змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та 
пенi. Така невизначенi сть може вплинути на вартi сть фi нансових i нструментi в, 
втрати та резерви пi д знецi нення, а також на ринковий рi вень цi н на угоди. На 
думку керi вництва Компанi ї сплатило усi податки, тому фi нансова звi тнi сть не 
мi стить резервi в пi д податковi збитки. Податковi звi ти можуть переглядатися 
вi дповi дними податковими органами протягом трьох рокi в. 
7.1.3. Ступi нь повернення дебi торської заборгованостi та i нших фi нансових активi в 
Внаслi док ситуацi ї, яка склалась в економi цi України, а також як результат 
економi чної нестабi льностi, що склалась на дату балансу, i снує ймовi рнi сть того, 
що активи не зможуть бути реалi зованi за їхньою балансовою вартi стю в ходi 
звичайної дi яльностi Компанi ї. 
На балансi Компанi ї є дебi торська заборгованi сть за договорами безпроцентної 
поворотної фi нансової допомоги. Згi дно з умовою даних договорi в допомога буде 
повернута за першою вимогою надавача допомоги протягом 180 днi в. 
Ступi нь повернення цих активi в у значнi й мi рi залежить вi д ефективностi заходi в, i 
знаходяться в зонi контролю Компанi ї, так як допомога надавалася пi дприємствам, в 
яких Компанi я має суттєвий вплив. Ступi нь повернення дебi торської заборгованостi 
Компанi ї визначається на пi дставi обставин та i нформацi ї, якi наявнi на дату 
балансу. На думку керi вництва Компанi ї, додатковий резерв пi д фi нансовi активи на 
сьогоднi шнi й день не потрi бен, виходячи з наявних обставин та i нформацi ї. 
 
7.2. Розкриття i нформацi ї про пов' язанi сторони 



Визначення пов' язаних сторi н наведенi в МСБО 24 " Розкриття i нформацi ї про 
пов' язанi сторони". Сторони вважаються пов' язаними, якщо одна з них має можливi сть 
контролювати  i ншу, знаходиться пi д спi льним контролем або може мати суттєвий 
вплив на i ншу сторону при прийняттi фi нансових чи операцi йних рi шень. Пi д час 
аналi зу кожного випадку вi дносин, що можуть являти собою вi дносини мi ж пов' язаними 
сторонами, увага придi ляється сутi цих вi дносин, але не лише їх юридичнi й формi. 
За звi тний перi од зi зв' язаними сторонами Товариство здi йснювало наступнi 
операцi ї: 
-   страхування медичних витрат з управлi нським персоналом та i ншими 
зв' язаними сторонами; 
- виплати управлi нському персоналу та i ншим зв' язаним сторонам; 
-   надання поворотної безвi дсоткової фi нансової допомоги Товариствам, в яких 
Компанi я має корпоративнi права. 
 
До ключового персоналу Компанi ї входять Голова правлi ння та його заступники, 
головний бухгалтер. Загальна сума виплат ключовому персоналу становить 275 тис. 
грн. 
Далi подана i нформацi я про характер вi дносин з тими пов' язаними сторонами, з якими 
компанi я проводила операцi ї або мала залишки по операцi ях станом на 31.12.2018 р. 
та 31.12.2019 р. 
тис. грн 
Залишки по операцi ях з пов' язаними сторонами: 2018 2019 
I нша дебi торська заборгованi сть* 230892 194312 
Дебi торська заборгованi сть за договорами страхування - - 
Кредиторська заборгованi сть ( договори оренди примi щень) 15 7 
Операцi ї з пов' язаними сторонами:   
Дохi д вi д реалi зацi ї страхових послуг 3 2 
Страховi вi дшкодування по договорах страхування - - 
Витрати з оренди примi щення 88 88 
* Безвi дсоткова поворотна фi нансова допомога. 
Слi д зазначити, що послуги, якi надає та отримує Компанi я по операцi ям з 
пов' язаними сторонами, вi дповi дають звичайним цi нам згi дно податкового 
законодавства. 
 
7.3.  Цi лi та полi тики управлi ння фi нансовими та страховими ризиками 
Управлi ння ризиками є фундаментальним для страхового бi знесу i є суттєвим 
елементом операцi й Компанi ї. Основнi ризики, з якими стикається Компанi я - це 
ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лi квi дностi.  
7.3.1. Ризик лi квi дностi  
Ризик лi квi дностi - це ризик того, що суб' єкту господарювання буде складно 
виконати свої фi нансовi зобов' язання, що пi длягають погашенню грошовими коштами 
або i ншими фi нансовими активами. Ризик лi квi дностi виникає у випадках неузгодження 
строкi в погашення за активами та зобов' язаннями. Узгодженi сть та/ або контрольована 
неузгодженi сть строкi в погашення за активами та зобов' язаннями та процентних 
ставок по активах та зобов' язаннях є основою управлi ння лi квi днi стю. Основний 
ризик лi квi дностi, що може виникати у Компанi ї, пов' язаний i з щоденним 
забезпеченням наявностi грошових ресурсi в для врегулювання збиткi в, понесених по 
страхових договорах. Станом на 31 грудня 2019 року та 2018 року у Компанi ї 
вi дсутнi й ризик географi чного розташування, так як усi фi нансовi активи i 
зобов' язання були створенi в Українi.  
7.3.2. Ринковий ризик  
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартi сть фi нансового i нструмента 
або майбутнi грошовi потоки за фi нансовим i нструментом будуть коливатись у зв' язку 
i з змi нами ринкових курсi в. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний 
ризик та ризики змi ни i нших курсi в. Ринковий ризик виникає у зв' язку з вi дкритими 
позицi ями за процентними ставками, валютами i фондовими фi нансовими i нструментами, 
на якi впливають загальнi i специфi чнi змi ни на ринку та змi ни рi вня 
нестабi льностi ринкових курсi в. Метою управлi ння ринковим ризиком є управлi ння та 
контроль за збереженням рi вня ринкового ризику в прийнятних межах з одночасною 
оптимi зацi єю прибутковостi по операцi ях.  
I нший цi новий ризик - це ризик того, що справедлива вартi сть або майбутнi грошовi 
потоки вi д фi нансового i нструмента коливатимуться внаслi док змi н ринкових цi н 
( окрi м тих, що виникають унаслi док вi дсоткового ризику чи валютного ризику), 
незалежно вi д того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого 
фi нансового i нструмента або його емi тента, чи чинниками, що впливають на всi 
подi бнi фi нансовi i нструменти, з якими здi йснюються операцi ї на ринку. 
Основним методом оцi нки цi нового ризику є аналi з чутливостi. Серед методi в 
пом' якшення цi нового ризику Компанi я використовує диверсифi кацi ю активi в та 
дотримання лi мi тi в на вкладення в акцi ї та i ншi фi нансовi i нструменти з 
нефi ксованим прибутком. 



I нвестицi ї в цi ннi папери не є суттєвими для балансу Компанi ї, тому не мають 
впливу на чистi активи Компанi ї. 
Щодо i нвестицi й в асоцi йованi компанi ї, то вони теж суттєво не впливають на 
фi нансовий стан Компанi ї. Слi д зазначити, так як, українське законодавство не 
передбачає єдиної полi тики щодо складання фi нансової звi тностi, а саме ПрАТ 
" Страхова компанi я " Лi бертi" зобов' язана складати звi тнi сть вi дповi дно до МСФЗ, що 
стосується об' єктi в i нвестицi й, то згi дно законодавства вони мають всi права їх не 
застосовувати. Але при аналi зi фi нансової звi тностi об' єктi в i нвестицi й Компанi я 
може чi тко заявити, що їх вартi сть буде не меншою за балансову.  
Незважаючи на вищевикладене, управлi нським персоналом було прийнято рi шення 
застосувати МСБО 28 до i нвестицi й в асоцi йованi пi дприємства як того вимагають 
МСФЗ. 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартi сть або майбутнi грошовi 
потоки вi д фi нансового i нструменту коливатимуться внаслi док змi н валютних курсi в. 
В компанi ї не має фi нансових i нструментi в та активi в виражених в i ноземнi й валютi. 
Тому не проводила оцi нку валютного ризику. 
Вi дсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартi сть або майбутнi грошовi 
потоки вi д фi нансового i нструмента коливатимуться внаслi док змi н ринкових 
вi дсоткових ставок. Керi вництво Компанi я усвi домлює, що вi дсотковi ставки можуть 
змi нюватись i це впливатиме як на доходи Компанi ї, так i на справедливу вартi сть 
чистих активi в. 
Монi торинг вi дсоткових ризикi в здi йснюється шляхом оцi нки впливу можливих змi н 
вi дсоткових ставок на вартi сть вi дсоткових фi нансових i нструментi в. 
Активи, якi наражаються на вi дсотковi ризики 
                                                                                                                   
тис. грн 
Тип активу 31 грудня 2018 31 грудня 2019 
Банкi вськi депозити 140 140 
ОВДП 1 031 1 167 
Всього 1 171 1 307 
   Частка в активах Компанi ї, %                              0,8%                              
0,6% 
Для оцi нки можливих коливань вi дсоткових ставок Компанi я використовувала i сторичну 
волатильнi сть вi дсоткових ставок за строковими депозитами ( до 1 року) за останнi 5 
рокi в за оприлюдненою i нформацi єю НБУ. 
Компанi я визнає, що об' рунтовано можливим є коливання ринкових ставок на _4 
процентних пункти. Проведений аналi з чутливостi заснований на припущеннi, що всi 
i ншi параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмi нними, i показує 
можливий вплив змi ни вi дсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартi сть чистих 
активi в Компанi ї. 
Вi дсотковi ризики 
Тип активу Вартi сть Середньозважена ставка Потенцi йний вплив на чистi активи 
Компанi ї в разi змi ни вi дсоткової ставки 
На 31.12.2019 р. 
Можливi коливання ринкових ставок                             + 4,0% пункти              
- 4,0% пункти 
Банкi вськi депозити 140 13,4% -6 +6 
ОВДП 1167 18% -47 +47 
Разом  1307  -53 +53 
На 31.12.2018 р. 
Можливi коливання ринкових ставок                             + 4,0% пункти              
- 4,0% пункти 
Банкi вськi депозити 140 13,4% -6 +6 
ОВДП 1031 18% -41 +41 
Разом  1171  -47 +47 
7.3.3. Кредитний ризик 
Основними фi нансовими активами Компанi ї є грошовi кошти, а також дебi торська 
заборгованi сть за договорами страхування та i нша дебi торська заборгованi сть. 
Грошовi кошти та строковi депозити оцi нюються з мi нi мальним кредитним ризиком, 
оскi льки розмi щенi у фi нансових i нститутах, якi на даний момент мають мi нi мальний 
ризик дефолту. 
Компанi я пi ддається ризику того, що клi єнт може не оплатити або не виконати свої 
зобов' язання в строк перед Компанi єю, що в результатi призведе до фi нансових 
збиткi в. Дебi торська заборгованi сть пi длягає постi йному монi торингу. Компанi я веде 
жорсткий контроль над своєю дебi торською заборгованi стю. Балансова вартi сть 
дебi торської та i ншої заборгованостi, являє собою максимальний кредитний ризик 
Компанi ї. 
 
7.4. Управлi ння капi талом 
Компанi я здi йснює управлi ння капi талом з метою досягнення наступних цi лей: 



" зберегти спроможнi сть Компанi ї продовжувати свою дi яльнi сть так, щоб воно i 
надалi забезпечувало дохi д для учасникi в Компанi ї та виплати i ншим зацi кавленим 
сторонам; 
"         забезпечити належний прибуток учасникам Компанi ї завдяки 
встановленню цi н на послуги Компанi ї, що вi дповi дають рi вню ризику. 
Керi вництво Компанi ї здi йснює огляд структури капi талу на щорi чнi й основi. При 
цьому керi вництво аналi зує вартi сть капi талу та притаманнi його складовим ризики. 
На основi отриманих висновкi в Компанi я здi йснює регулювання капi талу шляхом 
залучення додаткового капi талу або фi нансування, а також виплати дивi дендi в та 
погашення i снуючих позик.  
Компанi я не має офi цi йного внутрi шнього документу, що визначає принципи управлi ння 
капi талом, однак керi вництво приймає засоби по пi дтриманню капi талу на рi внi, 
достатньому для задоволення операцi йних та стратегi чних потреб Компанi ї, а також 
для пi дтримання довi ри учасникi в ринку. Це досягається шляхом ефективного 
управлi ння грошовими коштами, постi йного контролю виручки та прибутку, а також 
планування довгострокових i нвестицi й, якi фi нансуються за рахунок коштi в 
операцi йної дi яльностi Компанi ї. Здi йснюючi данi заходи, Компанi я прагне 
забезпечити стi йкий рi ст прибутку. Вартi сть чистих активi в Компанi ї станом на 31 
грудня 2018 р. та 31 грудня 2019 р. становить 246 091 тис. грн. i 210902 тис. грн.. 
вi дповi дно, що є бi льшою зареєстрованого розмi ру статутного капi талу страховика 
(10 000 тис. грн.), що вi дповi дає нормативним вимогам. 
7.5. Подi ї пi сля Балансу 
У Компанi ї вi дсутня i нформацi я про подi ї пi сля дати балансу 31.12.2019 р. якi б 
впливали на фi нансову звi тнi сть за рi к, що закi нчується 31.12.2019 року. 
 
Керi вник                                                                                   
Дi денко С. О. 
 
Головний бухгалтер                                                               
Шевчук А. А. 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 
фірмою) 

 

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

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄСТВО 
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-
ОПТІМ" 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. 

4 

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

21613474 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна,  м. Київ, проспект Науки, 
буд. 50 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0295 

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

10-кя 
28.01.2020 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019 

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

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Ми провели аудит вiдповiдно до 
"Мiжнародних стандартiв контролю 
якостi, 
аудиту, огляду, iншого надання 
впевненостi та супутнiх послуг), 
видання 2016-2017рр. 
(МСА), прийнятих в якостi 
Нацiональних стандартiв аудитy 
рiшенням Аудиторськоi 
палати України №361 вiд 08.06.2018 
року, для застосування до завдань, 
виконання яких 
буде здiйснюватися з 1 липня 2018 
року та Методичних рекомендацiй 
щодо iнформацii, 
яка стосується аудиту за 2019 piк 
суб'ектiв господарювання, нагляд за 
якими здiйснює 
Нацкомфiнпослуг, затверджених 
Розпорядженням Нацкомфiнпослуг 
№362 вiд 
25.02.2020р. 
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 
стандартами викладено в роздiлi 
"Вiдповiдальнiсть 
аудитора за аудит фiнансової 
звiтностi"  нашого звiту. 
Ми е незалежними по вiдношенню 
до Приватного акцiонерного 
товариства "СТРАХОВА 
KOMПAHІЯ "ЛIБЕРТI" згiдно з 
Кодексом етики професiйних 
бухгалтерiв Ради з 
Мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та 
етичними вимогами, 
застосовними в Україні до нашого 
аудиту фiнансової звiтностi, а також 
виконали iншi 
обов'язки з етики вiдповiдно до цих 
вимог та Кодексу РМСЕБ. 



Ми вважаемо, що отриманi нами 
аудиторськi докази є достатнiми та 
прийнятними для 
використання їх як основи для нашоi 
думки. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 22 
28.02.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 28.02.2020 - 26.05.2020 

12 Дата аудиторського висновку 26.05.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 115000.00 

14 Текст аудиторського звіту 
Долучаємо i нформацi ю ( ЗВI Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО АУДИТУ ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI 
Приватного акцi онерного товариства СТРАХОВА КОМПАНІЯ " Лi бepтi" станом на 
31.12.2019 року, який знаходиться на сайтi товариства та завантажити її можна за 
посиланням:  
http://liberti.pat.ua/files/builders/3915/documents /21905/doc_75564.pdf ( Ім' я: 
doc_75564.pdf Розмір: 20778071 байт (19 MiB) CRC32: 969FA7BC) 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та 
пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова 
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до міжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та міжнародних стандартів 
фінансової звітності, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий 
стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, щодо яких емітент має суттєвий вплив, у рамках фінансової  
звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 
здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, щодо яких емітент має суттєвий вплив, у 
рамках фінансової звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у 
своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова Правлiння  Діденко Сергій Олександрович. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 
ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
29.03.2019 29.03.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     
10.06.2019 10.06.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     
13.09.2019 13.09.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     
19.12.2019 19.12.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                  

25.02.2019 25.02.2019 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                     

 
 


