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Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Генеральний 
директор       Шукатко Андрiй Олегович 

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

М.П. 26.04.2018 
(дата) 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА"" 

2. Організаційно-правова форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 
13490997 

4. Місцезнаходження 
Запорізька , Вознесенiвський, 69005, Запорiжжя, вул.Перемоги, б. 97-А 

5. Міжміський код, телефон та факс 
(061) 221 07 64 (061) 221 07 64 

6. Електронна поштова адреса 
account@aska.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 (дата) 
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" № 81 (2834)   27.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 
3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці http://www.aska.com.ua 

в мережі 
Інтернет 26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  5. Інформація про рейтингове агентство  6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди  11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  12. Відомості про цінні папери емітента: 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  4) інформація про похідні цінні папери  5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  5) інформація про собівартість реалізованої продукції  6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів X 
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду X 
17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  23. Основні відомості про ФОН  24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  27. Правила ФОН  28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  30. Річна фінансова звітність  31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X 
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)  
34. Примітки 
Вiдповiдно до п.1 пiдпункту 2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 не 
заповнювалась наступна iнформацiя: 
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб; 
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; 
5. Iнформацiя про рейтингове агенство; 
6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 
часток, паїв);  
8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть; 

 



10. Iнформацiя про дивiденди; 
11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;  
13. Опис бiзнесу;  
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 
29. Текст аудиторського висновку (звiту); 
Наступна iнформацiя не заповнювалась з таких причин: 
7. Iнформацiя про посадових осiб емiтента: 
2) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - посадовi особи 
емiтента не володiють акцiями емiтента;  
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 
2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiнент не випускав облiгацiї протягом звiтного року; 
3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiнент не випускав iншi цiннi 
папери протягом звiтного року; 
4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiнент не випускав похiднi цiннi папери протягом 
звiтного року; 
5) Iнформацiя про викуп ( продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй 
протягом звiтного перiоду - викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних 
акцiй не вiдбувався; 
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента 
4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також  
5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не заповнювалась у зв'язку з тим, що 
емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 
видiв економiчної дiяльностi; 
7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та  
- протягом звiтного перiоду данi рiшення товариством не приймались; 
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї. 
19. Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - емiтент не 
випускав iпотечнi облiгацiї; 
20. 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 - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї; 
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати; 
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - емiтент не має iпотечних активiв; 
23. Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; 
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; 
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - Товариство не є емiтентом 
сертифiкатiв ФОН; 
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; 
27. Правила ФОН - Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; 
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента- емiтент подає фiнансову звiтнiсть, складену за за 
Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. 
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв - в емiтента вiдсутнi борговi цiннi папери та вiдповiдно - 
поручителi (страховики/гаранти), що здiйснюють забезпечення випуску боргових цiнних 
паперiв емiтента. 
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових 
облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 
житлового будiвництва- вiдсутнiй, оскiльки протягом 2017 року не було розмiщення цiльових 
облiгацiй пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 
житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА"" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 № 378402 
3. Дата проведення державної реєстрації 

30.05.2001 
4. Територія (область) 

Запорізька  
5. Статутний капітал (грн) 

187584880 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 

335 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

65.12 IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 

66.21 ОЦIНЮВАННЯ РИЗИКIВ ТА ЗАВДАНОЇ ШКОДИ 
10. Органи управління підприємства 

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи 
корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв, - Наглядова рада, - Генеральний 

директор.  
11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

ПАТ "ПроКредитБанк" м.Київ 
2) МФО банку 

320984 
3) поточний рахунок 

265060100448 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

ПАТ "ПроКредитБанк" м.Київ 
5) МФО банку 



320984 
6) поточний рахунок 

265060100448 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 
Дата 

видачі 
Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АГ № 
569982 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

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

АГ № 
569967 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АГ № 
569983 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування фiнансових ризикiв АГ № 
569962 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм 
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника)] 

АГ № 
569961 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 



Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АГ № 
569964 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнсть здiйснюється 
  

Страхування судових витрат АГ № 
569963 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування медичних витрат АГ № 
569975 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АГ № 
569965 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування залiзничного транспорту АГ № 
569966 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування здоров'я на випадок хвороби АГ № 
569981 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

Необмежена 



України 
Опис дiяльнiсть здiйснюється 

  

Страхування вiд нещасних випадкiв АГ № 
569985 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiть здiйснюється 
  

Страхування повiтряного транспорту АГ № 
569984 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та 
iнших видiв водного транспорту) 

АГ № 
569980 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власника наземного 
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АГ № 
569957 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ № 
569956 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АГ № 
569960 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
Необмежена 



послуг 
України 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

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

АГ № 
569958 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 
наземних транспортних засобiв 

АВ № 
584189 19.05.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється  
  

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

перевезеннi небезпечних вантажiв 
АГ № 

569968 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АГ № 
569992 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АГ № 
569973 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної 
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок 

ядерного iнциденту 
АГ № 

569974 26.04.2011 
Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

Необмежена 



фiнансових 
послуг 

України 
Опис дiяльнiсть здiйснюється 

  

Обов'язкове державне страхування посадових осiб iнспекцiй 
архiтектурно-будiвельного контролю 

АГ № 
569971 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування спортсментiв вищих категорiй АГ № 
569986 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Медичне страхування АГ № 
569988 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв 
(крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок 
iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними 

службових обов'язкiв 

АГ № 
569987 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Державне обов'язкове страхування службових осiб державних 
органiв у справах захисту прав споживачiв 

АГ № 
569990 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 
якi працюють в установах i органiзацiях, що не фiнансуються з 
Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 

АГ № 
569993 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
Необмежена 



членiв добровiльних пожежних дружин (команд) ринкiв 
фiнансових 

послуг 
України 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що 
мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за 

шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок 
володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 

АГ № 
569976 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i 
членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 

АГ № 
569979 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис дяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання 
за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на 

об'єктах пiдвищеної небезпеки 
АГ № 

569977 26.04.2011 

Державна 
комiсiя з 

регулювання 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

України 

Необмежена 

Опис 

дiяльнiсть здiйснюється, повна назва виду 
дiяльностi " Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за 
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та 

аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та 
об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може 
призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-

епiдемiологiчного характеру". 
  

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 
сiльскогосподарської продукцiї 

АЕ № 
190507 19.12.2012 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 
державне 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

Необмежена 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-
правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 

АЕ № 
190508 21.12.2012 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

Необмежена 



державне 
регулювання 

у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

Опис дiяльнiсть здiйснюється 
  

Страхування предмету iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування 

АЕ № 
284183 15.11.2013 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 
державне 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

Необмежена 

Опис Безстрокова, дiяльнiсть здiйснюється 
  

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

1) посада* 
Генеральний директор 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Шукатко Андрiй Олегович 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 
685646 
4) рік народження** 
1974 
5) освіта** 
Вища, Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит" 
6) стаж роботи (років)** 
24 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПрАТ "Українська акцiонерно-страхова компанiя АСКА", Вiце-президент з координацiї та 
розвитку 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
01.01.2017 1 рiк 
9) Опис 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 2 вiд 28.12.2009 р.) було обрано Генеральним 
директором ПрАТ "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА". Рiшенням Наглядової ради 
вiд 24.12.2013р. (протокол засiдання Наглядової ради № 43) переобрано на посаду Генерального 
директора Товариства з 01.01.2014 року строком на 3 роки, до 31.12.2016 р. рiшенням Наглядової 



ради вiд 30.12.2016 р. (проткол засiдання Наглядової ради № 111) переобрано на посаду 
Генерального директора з 01.01.2017 року строком на 1 рiк до 31.12.2017 року. Генеральний 
директор одноособово є виконавчим органом товариства i здiйснює керiвництво поточною 
дiяльнiстю Товариства в межах повноважень, визначених Статутом та Положенням, а саме: 
призначення головного бухгалтера за погодженням з Наглядовою радою, прийняття рiшень щодо 
органiзацiї бухгалтерського та податкового облiку, дiловодства в товариствi, органiзацiя розробки 
та надання на затвердження Наглядовiй радi положень про структурнi пiдроздiли, штатного 
розкладу, планiв (бюджетiв) Товариства, визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять 
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, звiт перед наглядовою Радою, надсилання 
Наглядовiй Радi вимог про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової 
ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми актами Товариства, 
прийняття рiшення про призначення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, 
прийом та звiльнення працiвникiв, заохочення та накладання стягнення на працiвникiв, пiдписання 
банкiвських фiнансових та iнших документiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю, прийняття 
рiшень про вчинення правочинiв, крiм значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є 
заiнтересованiсть, прийняття рiшення щодо виконання Товариством своїх обов'язкiв перед 
клiєнтами i третiми особами, прийняття рiшень щодо ефективного використання активiв 
Товариства. Загальний стаж роботи складає 24 роки. З 02.09.1992 р. по 10.10.1994р. начальник 
вiддiлу ПрАТ "УАСК АСКА", з 11.01.1998р. по 30.10.2000р. начальник вiддiлу методики та 
органiзацiї страхової справи ПрАТ "УАСК АСКА", з 01.11.2000 по 31.12.2006р. начальник 
управлiння з розвитку та органiзацiї страхової справи ПрАТ "УАС АСКА", з 01.01.2007р. по 
30.11.2009р. директор дирекцiї з андеррайтингу малих ризикiв та контролю за виконанням планiв, 
нормативiв та фiнансовими взаємовiдношеннями з продаючими структурами ПрАТ "УАСК 
АСКА", з 01.12.2009р. по 31.12.2009р. вiце-президент з координацiї та розвитку ПрАТ "УАСК 
АСКА". Винагороду за 2017 рiк отримував згiдно штатному розпису. Виплат у натуральному 
виглядi не проводилось. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада* 
Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Козорiз Валентина Василiвна 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 
- 
4) рік народження** 
1960 
5) освіта** 
Повна вища освiта. Криворiзький економiчний iнститут Державного вищого навчального закладу 
«Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана», квалiфiкацiя – 
спецiалiст з облiку i аудиту 
6) стаж роботи (років)** 
37 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПрАТ «Довiра та гарантiя», головний бухгалтер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



16.08.2016 безстроково 
9) Опис 
Призначена головним бухгалтером згiдно наказу № 170306-К вiд 01.12.2006р15.08.2016. 
Здiйснюєє та координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi 
Товариства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних,трудових i фiнансових 
ресурсiв,забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi,органiзовує та контролює 
складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво,платежiв до 
бюджету, складає фiнансовi звiти. Не обiймає посад в iнших Товариствах. Загальний стаж роботи 
36 рокiв 3 мiс. Винагорода за 2017 рiк отримана згiдно штатному розкладу. Виплат у натуральнiй 
формi не отримувала. Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада* 
Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Пастухов Андрiй Олександрович  
3) ідентифікаційний код юридичної особи 
- 
4) рік народження** 
1976 
5) освіта** 
Вища економiчна 
6) стаж роботи (років)** 
19 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
АТ «СКМ», менеджер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
22.04.2016 3 роки 
9) Опис 
Є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СКМ ФIНАНС» (код 
ЄДРПОУ 33340407). Особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Винагороду за 2017 
рiк не отримував. Виплат у натуральному виглядi не проводилось.Судимостей за корисливi та 
посадовi злочине не має. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада* 
Член наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Сосiс Олександр Йосипович 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 



- 
4) рік народження** 
1955 
5) освіта** 
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть автоматика та телемеханiка, Донецька 
державна академiя управлiння, спецiальнiсть фiнанси 
6) стаж роботи (років)** 
38 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ПрАТ "УАСК АСКА", президент  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
22.04.2016 3 роки 
9) Опис 
Членом Наглядової ради обраний з 01.01.2010 року строком на 4 роки вiдповiдно до Рiшення 
загальних зборiв акцiонерiв Прат "УАСК АСКА" (протокол №2 вiд 28.12.2009р.), у 2013 роцi 
переобрано на наступний термiн. (протокол № 1/2013 вiд 29.03.2013р). У 2016 роцi переобраний 
на новий термiн (протокол №1/2016 вiд 22.04.2016). Загальний стаж роботи 36 рокiв. З 
02.01.1980р. по 28.02.1980р. iнженер виробничої лабораторiї Донецького виробничого технiчного 
вузла зв'язку, з 01.09.1980р. по 29.07.1982р. iнженер, начальник дiльницi АСДУ - А Донецького 
виробничого технiчного вузла зв'язку, з 30.07.1982р. по 30.05.1985р. старший iнженер, начальник 
вiддiлу АСДУ - А Донецького виробничого технiчного вузла зв'язку, з 31.05.1985р. по 02.10.1989р. 
виконуючий обов'язки заступника начальника, заступник начальника ПТУС Донецького 
виробничого технiчного вузла зв'язку, з 01.10.1991р. по 30.06.2002р. Виконуючий директор, 
Генеральний директор СП "Страхова компанiя "Донецьк-АСКО", з 01.07.2002р. по 31.12.2009р. 
Президент ПрАТ "УАСК АСКА". Винагороду за 2016 рiк не отримував. Виплат у натуральному 
виглядi не проводилось.Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 
1) посада* 
Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Дугадко Ганна Олександрiвна 
3) ідентифікаційний код юридичної особи 
д/н 
4) рік народження** 
1971 
5) освіта** 
Вища економiчна 
6) стаж роботи (років)** 
26 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



АТ "СКМ", менеджер з розвитку бiзнесу 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
22.04.2016 3 роки 
9) Опис 
Дугадко Ганна Олександрiвна – Член Наглядової ради, що є представником акцiонера SCM 
FINANCE LIMITED (Кiпр), компанiя, яка зареєстрована за законодавством Республiки Кiпр за 
номером 195527, i дiє на пiдставi протоколу Загальних зборiв акцiонерiв №1/2016 вiд 22.04.2016 р. 
Винагороду за 2017 рiк не отримувала. Виплат у натуральному виглядi не 
проводилось.Судимостей за корисливi та посадовi злочине не має. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

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

особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
Кількість 

акцій (шт.) 
Від загальної 

кількості акцій 
(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 
прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Генеральний 

директор Шукатко Андрiй Олегович - 0 0 0 0 0 0 
Член 

наглядової 
ради 

Сосiс Олександр Йосипович - 1969905 10.501405 1967220 0 2685 0 

Головний 
бухгалтер Козорiз Валентина Василiвна - 0 0 0 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 
Дугадко Ганна Олександрiвна - 0 0 0 0 0 0 

Член 
наглядової 

ради 
Пастухов Андрiй 
Олександрович - 0 0 0 0 0 0 

Усього 1969905 10.501405 1967220 0 2685 0 



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

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи* Місцезнаходження Кількість 

акцій (штук) 
Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 
Кількість за видами акцій 
прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

SCM FINANCE 
LIMITED HE 195527 д/н КIПР" д/н Nicosia Themistokli 

Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066 16712215 89.09148 16694870 17345 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної кількості 
акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 
прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Сосiс Олександр Йосипович 1969905 10.501405 1967220 2685 
Усього 18682120 99.592888296754 18662090 20030 

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



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 
X  

Дата 
проведення 24.04.2017 
Кворум 
зборів** 99.486 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання Лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ “УАСК 
АСКА” та затвердження їх регламенту; 
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
3. Звiт Генерального директора ПрАТ “УАСК АСКА” про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi ПрАТ “УАСК АСКА” у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту; 
4. Звiт Наглядової Ради ПрАТ “УАСК АСКА” про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi 
ПрАТ “УАСК АСКА” у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту; 
5. Затвердження рiчного звiту ПрАТ “УАСК АСКА”; 
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за пiдсумками роботи ПрАТ “УАСК АСКА” у 2016 
роцi. 
7. Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв, що можуть бути укладенi Товариством. 
8. Про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 
З першого питання слухали Генерального директора ПрАТ “УАСК АСКА” - Шукатко А.О., який 
запропонував для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на цих Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства обрати Лiчильну комiсiю у складi: 
Панiної Оксани Миколаївни; 
Беркович Людмили Iллiвни; 
Лапай Олени Валерiївни. 
Головою Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УАСК АСКА» - Дуденко Олену Леонiдiвну; 
Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «УАСК АСКА» - Бачинську Людмилу Сергiївну; 
А також Шукатко А.О. запропонував затвердити такий регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства: 
для доповiдей з питань порядку денного – 15 хвилин. 
для спiвдоповiдей – 10 хвилин. 
для питань та вiдповiдей на них – 10 хвилин. 
Голосування з питань порядку денного здiйснюється за принципом одна акцiя – один голос. 
Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.  
Рiшення за пропозицiями прийнято у 100 % голосiв акцiонерiв (представникiв), присутнiх на зборах.  
З другого питання слухали Дуденко О.Л., яка наголосила, що вiдповiдно до чинного законодавства 
голосування повинно здiйснюватись з використанням бюлетенiв, а тому необхiдно визначити порядок 
та спосiб їх засвiдчення, в зв’язку з чим пропонує засвiдчувати бюлетенi для голосування печаткою 
Товариства у верхньому правому кутку бюлетеня. Рiшення про затвердження Звiту Генерального 
директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк прийнято у 100 % 
голосiв акцiонерiв (представникiв), присутнiх на зборах.  
З третього питання слухали Генерального директора ПрАТ “УАСК АСКА” - Шукатко А.О., який 
звiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та запропонував 
затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ 
«УАСК АСКА» у 2016 роцi. Рiшення про затвердження Звiту Генерального директора про пiдсумки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк прийнятоу 100 % голосiв акцiонерiв 
(представникiв), присутнiх на зборах.  
З четвертого питання слухали Генерального директора ПрАТ “УАСК АСКА” - Шукатко А.О., який 
надав Звiт Наглядової Ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi 
та запропонував його затвердити. Рiшення про затвердження Звiту Звiт Наглядової Ради Товариства 
про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi прийнято 100 % голосiв акцiонерiв 
(представникiв), присутнiх на зборах. 
З п’ятого питання порядку денного слухали Беркович Л.I., яка запропонувала затвердити рiчний звiт 
Товариства за 2016 рiк. Рiшення про затвердження рiчного звiту ПрАТ “УАСК АСКА” за 2016 рiк 
рiшення прийнято у 100% голосiв акцiонерiв (представникiв), присутнiх на зборах. 
З шостого питання слухали Беркович Л.I., яка повiдомила, що за результатами дiяльностi 2016 року 
Товариство отримало прибуток у розмiрi 7 660 000,00 грн. (сiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят тисяч) та 
запропонувала залишити його нерозподiленим. Рiшення про залишення прибутку Товариства 



нерозподiленим прийнято 100 % голосiв акцiонерiв (представникiв), присутнiх на зборах. 
З сьомого питання слухали Беркович Л.I., яка повiдомила, що вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства, якщо ринкова вартiсть майна, що є предметом значного правочину, перевищує 25 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, 
рiшення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами. Так, є 
необхiднiсть погодження значних правочинiв, а саме договорiв банкiвського вкладу (депозиту), що 
будуть укладатися протягом одного року з дня проведення рiчних Загальних зборiв Товариства з 
Публiчним акцiонерним товариством «Перший Український Мiжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 
14282829). Вирiшили: 7.1. Схвалити укладення Товариством правочинiв з Публiчним акцiонерним 
товариством «Перший Український Мiжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) в ходi звичайної 
поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних 
зборiв Товариства, а саме: договорiв банкiвського вкладу (депозиту) без обмеження строку дiї з дати 
їх укладення та з правом подальшої пролонгацiї. При цьому, сукупна вартiсть укладених зазначеного 
виду договорiв не повинна перевищувати 2,5 (двох з половиною) млрд. грн. протягом року. 7.2. 
Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або iншу 
особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 
(одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення 
вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 7.1. цього Протоколу Загальних зборiв Акцiонерiв. 
Рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв (представникiв), присутнiх на зборах. 
З восьмого питання слухали Беркович Л.I., яка повiдомила про те, що Публiчне акцiонерне товариство 
«Перший Український Мiжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829) є стратегiчним партнером ПрАТ 
«УАСК АСКА», з яким Товариство спiвпрацює в рiзних напрямках. А тому, зважаючи на той факт, 
що ПрАТ «УАСК АСКА» та Публiчне акцiонерне товариство «Перший Український Мiжнародний 
Банк» є пов’язаними особами вiдносинами контролю через SCM FINANCE LIMITED, є необхiднiсть 
погодження правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi 
товариства»), що будуть укладатися протягом року. Також Беркович Л.I. запропонувала погодити 
укладення правочинiв, а саме договорiв страхування, що будуть укладатися з контрагентами, якi 
пов’язанi з Товариством вiдносинами контролю через SCM FINANCE LIMITED. 
ВИРIШИЛИ: 8.1. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих рiчних 
Загальних зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України 
«Про акцiонернi товариства»), що будуть укладатися з Публiчним акцiонерним товариством «Перший 
Український Мiжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), яке пов’язане з Товариством вiдносинами 
контролю через SCM FINANCE LIMITED, а саме: 
- договорiв банкiвського вкладу (депозиту) без обмеження строку дiї з дати їх укладення й правом 
подальшої пролонгацiї. При цьому, сукупна вартiсть укладених зазначеного виду договорiв не 
повинна перевищувати 2,5 (двох з половиною) млрд. грн. протягом року. 
- Договорiв страхування без обмеження строку дiї з дати їх укладення й правом подальшої 
пролонгацiї. При цьому, сукупна вартiсть послуг страховика (розмiр страхових премiй) за укладеними 
зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 60 (шiстдесят) млн. грн. протягом року. 
- Договорiв банкiвського обслуговування без обмеження строку дiї з дати їх укладення й правом 
подальшої пролонгацiї. При цьому, сукупна вартiсть послуг банку за укладеними зазначеного виду 
договорами не повинна перевищувати 1 (один) млн. грн. протягом року. 
- Договорiв доручення (агентських договорiв) без обмеження строку дiї з дати їх укладення й правом 
подальшої пролонгацiї. При цьому, сукупна вартiсть послуг банку (розмiр комiсiйної винагороди) за 
укладеними зазначеного виду договорами не повинна перевищувати 20 (двадцять) млн. грн. протягом 
року. 
8.2. Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних 
зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»), а саме договорiв страхування, що будуть укладатися з контрагентами, якi 
пов’язанi з Товариством вiдносинами контролю через SCM FINANCE LIMITED. При цьому, сукупна 
вартiсть послуг Товариства (розмiр страхових премiй) за укладеними договорами страхування не 
повинна перевищувати 30 (тридцять) млн. грн. протягом року окремо з кожним контрагентом. 
8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або 
iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором Товариства, 
протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо 
вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктах 8.1 -8.2 цього Протоколу Загальних 
зборiв Акцiонерiв. 

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



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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного 

паперу 
Форма існування 

та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05.02.2010 31/1/10 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000064521 
Акція 

привілейована 
документарна 

іменна 
Бездокументарні 

іменні 10 62823 628230 0.3403 

Опис 
Свiдоцтво видано у зв'язку з вимогами статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо iснування акцiй лише у бездокументарнiй 
формi. Торгiвля акцiями товариства на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснюється. Процедуру лiстингу/делiстингу акцiї не 
проходили на жоднiй фондовiй бiржi. Акцiї знаходяться у закритому розмiщеннi. 

  

28.10.2014 128/1/2014 
Нацiональна 

комiсiя з цiнних 
паперiв та 

фондового ринку 
UA4000064513 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 
Бездокументарні 

іменні 10 18695665 186956650 99.6597 

Опис Свiдоцтво видано 31.03.2015р. 
  



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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 141358 142187 0 0 141358 142187 
будівлі та 
споруди 137740 138291 0 0 137740 138291 
машини та 
обладнання 1403 1461 0 0 1403 1461 
транспортні 
засоби 673 389 0 0 673 389 
земельні ділянки 277 284 0 0 277 284 
інші 1265 1762 0 0 1265 1762 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 
будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 
машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 
транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0 
інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 141358 142187 0 0 141358 142187 

Опис Власнi основнi засоби виробничого призначення станом на 31.12.2017р. становлять за первiсною 
вартiстю 215152 тис.грн., на 01.01.2017 р. - 208233 тис.грн. Знос основних засобiв виробничого 
призначення станом 31.12.2017 р. склав 72965 тис.грн. на 01.01.2017р. - 66875 тис.грн., вiдсоток 
зносу основних засобiв виробничого призначення станом на 01.01.2017р. склав 32,1 %, на 
31.12.2017 р. – 33,9%. Термiни використання основних засобiв за основними групами передбаченi 
у такi строки: - будiвлi- 55 рокiв, - машини та обладнання - 5 рокiв, - транспортнi засоби -7 рокiв, - 
прилади, iнвентар - 7 роки, - iншi основнi засоби -до 7 рокiв. Обмежень на використання основних 
засобiв немає, ступень використання основних засобiв виробничого призначення становить 100%. 
Повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31.12.2017р. на балансi товариства не 
облiковується. Основних засобiв невиробничого призначення ПрАТ "Українська акцiонерна 
страхова компанiя АСКА" не має. Надходження основних засобiв за рахунок придбання та 
збiльшення первiсної вартостi на вартiсть полiпшень протягом звiтного року склало 1002 тис.грн., 
у тому числi за групами: - комп'ютери та обладнання - 684 тис.грн.; - прилади та iнвентар - 265 
тис.грн.; - iншi основнi засоби - 53 тис.грн.. Первiсна вартiсть основних засобiв складається iз 
витрат на їх придбання, полiпшення, а також iнших витрат, що безпосередньо пов'язанi з 
доведенням їх до стану, придатного до їх використання за призначенням. У звiтному роцi 
Товариством проведена дооцiнка основних засобiв (будинкiв та споруд) на 5040 тис.грн. Вибуття 
основних засобiв вiдбулося внаслiдок їх реалiзацiї та списання та склало за первiсною 
(переоцiненою) вартiстю 1415 тис.грн., у тому числi за групами: нерухомiсть -1413- комп'ютери та 
обладнання - 2 тис.грн.; - прилади та iнвентар - 0 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 0 тис.грн.; Сума 
зносу по вибулих основних засобах склала 244 тис.грн. У звiтному роцi основнi засоби в 
оперативну оренду не передавались та не отримувались.  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування 

показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

188575 175147 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  187585 187585 
Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

187585 187585 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення 
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + 
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (188575.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного 
капiталу(187585.000 тис.грн. ). Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство 
не зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв 
та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 15350 X X 
у тому числі:   

довгостроковий кредит 
банку на поповнення 

обiгових коштiв 
11.04.2007 0 0 11.04.2017 

короткостроковий кредит 
банку на поповнення 

обiгових коштiв 
30.05.2008 8000 22 12.12.2018 

короткостроковий кредит 
банку на поповнення 

обiгових коштiв 
24.09.2013 7350 24.7 26.12.2018 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними 
паперами (у тому числі за 

X 0 X X 



похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом): 
за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права (за 
кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 11626 X X 
Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та 
забезпечення 

X 640684 X X 

Усього зобов’язань та 
забезпечень 

X 652310 X X 

Опис: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2017 
року становить 9032 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за страховою 
дiяльнiстю на 31.12.2017 року становить 45517 тис.грн., з них: за розрахунками з 
iноземними перестраховиками: перед "Свiтова система ядерних пулiв» - 4366 тис. грн. 
(послуги перестрахування); " SWISS RE" 2124 тис. грн.(послуги перестрахування); 
"HANNOVER RE" 922 тис.грн. (послуги перестрахування); "GENERAL RE» -1626 тис. 
грн. (послуги перестрахування), поточна заборгованiсть за розрахунками по страховим 
виплатам з вiтчизняними юридичними особами - 2034 тис.грн., поточна заборгованiсть за 
розрахунками по страховим виплатам з вiтчизняними фiзичними особами – 2628 тис.грн.; 
та iншi. Заборгованiсть з одержаних авансiв станом на 31.12.2017 року становить 17667 
тис.грн., та складається з авансових страхових платежiв фiзичних та юридичних осiб 
вiдповiдно до специфiки страхової дiяльностi. Заборгованiсть за розрахунками з 
бюджетом станом на кiнець звiтного перiоду склала - 11626 тис.грн.; заборгованiсть з 
обов’язкового страхування -281 тис.грн., з оплати працi - 1143 тис.грн., перед учасниками 
- 0 тис.грн. 

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

№ 
з/
п 

Дата 
прийняття 

рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 
прийняв 
рішення 

Гранична 
сукупна 
вартість 

правочині
в (тис.грн) 

Вартість 
активів 
емітента 

за даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності 
(тис. грн) 

Співвіднош
ення 

граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 
особливої 

інформації в 
загальнодост

упній 
інформаційн
ій базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24.04.2017 Загальнi збори 
акцiонерiв 2500000 869841 287 

Договори 
банкiвського 

вкладу. 
24.04.2018 www.aska.com.ua 

Опис: 
24.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017) прийнято рiшення схвалити укладення значних 
правочинiв iз Публiчним акцiонерним товариством "Перший Український Мiжнародний Банк" (Код ЄДРПОУ 14282829) в 

ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв 
Товариства, а саме: договорiв банкiвського вкладу (депозиту) без обмеження строку дiї з дати їх укладання та з правом 



подальшої пролонгацiї. Сукупна вартiсть договорiв не повинна перевищувати 2,5 млрд. грн. протягом року. Вартiсть активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 869 841 тис. грн. Спiввiдношення складає 287%. Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй 18697414 шт., загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались у зборах 18662090 шт., з яких 
100% голосували за прийняте рiшення. 



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

Дата 
виникнення 

події 
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 
26.12.2017 26.12.2017 Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

24.04.2017 24.04.2018 
Відомості про прийняття рішення про 
попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Аудиторська 

фiрма «Монолiт»  
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 21357002 
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 20300, м. Умань, вул. Ленiнської 

Iскри, 184, к. 6  
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 288/3 30.01.2014 
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

- - - - 

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

№ 0435  
19.12.2013 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора***  
Пояснювальний параграф (у разі наявності) - 
Номер та дата договору на проведення аудиту № 01/02-18  

01.02.2018 
Дата початку та дата закінчення аудиту 01.02.2018 

30.03.2018 
Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018 
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 160000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті. 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 1 0 
2 2016 1 0 
3 2015 2 1 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X 
Депозитарна установа  X 
Інше (запишіть): - Ні 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X   
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

 Так Ні 
Підняттям карток   X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X  
Підняттям рук   X 
Інше (запишіть): - Ні 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть): - Ні 
 
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 простих акцій товариства - 
Інше (зазначити)  
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення  
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення  

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 
членів наглядової ради - акціонерів 1 
членів наглядової ради - представників акціонерів 2 
членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 
Складу  X 
Організації  X 
Діяльності  X 
Інше (запишить)   



 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  20 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 
Стратегічного планування   X 
Аудиторський   X 
З питань призначень і винагород   X 
Інвестиційний   X 
Інші (запишіть)  Комiтети у складi наглядової ради 

вiдсутнi. 
Інші (запишіть)    
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) Ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою   X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  
Інше (запишіть)  - 
 
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):   X 
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  



 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками   X 
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена   X 
Інше (запишіть)    
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 відбувалося 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) Ні 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 Так 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 Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Так Ні Ні 



Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так 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 акції акціонерного товариства   X 
Положення про порядок розподілу прибутку   X 
Інше (запишіть):    
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Так Ні Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Так Так Так Ні Так 
Статут та внутрішні 
документи  Ні Ні Так Так Ні 
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Ні Ні Так Так Так 
Розмір винагороди посадових Ні Ні Так Так Ні 



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

 Так Ні 
Не проводились взагалі   X 
Менше ніж раз на рік   X 
Раз на рік   X 
Частіше ніж раз на рік  X   
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше (запишіть)   
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень   X 
Не задовольняли умови договору з аудитором   X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 
Інше (запишіть)  Причина змiни аудитора - 

необхiднiсть ротацiї. 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились  X 
Інше (запишіть)   



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

 Так Ні 
З власної ініціативи   X 
За дорученням загальних зборів   X 
За дорученням наглядової ради   X 
За зверненням виконавчого органу   X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 
Інше (запишіть)    
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 
Випуск акцій   X 
Випуск депозитарних розписок   X 
Випуск облігацій   X 
Кредити банків  X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 
Інше (запишіть):     
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   
Так, плануємо розпочати переговори   
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   
Не визначились  X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Так 



 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 29.03.2013 ; яким органом управління прийнятий: 
Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2013 вiд 29.03.2013)  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Текст кодексу розмiщено на офiцiйному сайтi товариства - 
http://www.aska.com.ua/ukr/corp_upr/.  
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Протягом 2017 року товариство дотримувалось принципiв кодексу корпоративного управлiння. 
Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Метою дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Українська акцiонерна страхова компанiя 
АСКА" (далi Товариство) є створення ринку страхових послуг для страхового захисту майнових 
iнтересiв фiзичних i юридичних осiб та отримання прибутку.  
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 
Власники iстотної участi: - "SCM FINANCE LIMITED" ("СКМ ФIНАНС ЛIМIТЕД"), яка 
зареєстрована в Республiцi Кiпр за номером 195527, за адресою: Julia House, Themistokli Dervi 3, 
Р.С.1066, Нiкосiя, Кiпр, володiє 16 712 215 акцiями Товариства, що становить 89,09% Статутного 
капiталу; - Сосiс Олександр Йосипович (iдентифiкацiйний код 203400415), який мешкає за 
адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, кв. 1136, володiє 1 969 905 акцiями 
Товариства, що становить 10,50% Статутного капiталу Власники iстотної участi вiдповiдають 
вимогам законодавства. Склад власникiв iстотної участi протягом 2017 року не змiнювався.  
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
В 2017 роцi вiдсутнi факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства 
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових 
послуг.  
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів. 
Протягом 2017 року до компанiї були застосовано 2 заходи впливу: за порушення строкiв 
внесення iнформацiї про укладенi договори ОСЦПВВНТЗ до ЦБД МТСБУ та порушення строку 
виконання розпорядження про усунення вищезазначеного порушення. Невиконанi Товариством 
заходи впливу, застосованi протягом 2017 року органами держаної виконавчої влади, вiдсутнi.  
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Система управлiння страховими ризиками в компанiї здiйснюється згiдно процедур андеррайтингу 
та передачi ризикiв у перестрахування (стаття 12 Закону України "Про страхування"). Зокрема, 
процедура андеррайтингу здiйснюється згiдно бiзнес-процесу "Андеррайтинг", затвердженого 



наказом №74 вiд 13.04.2016р. Вiдповiдальнiсть за функцiонування системи управлiння ризиками 
покладено на керiвництво Компанiї. У 2017 роцi були видiленi основнi ризики для ключових 
бiзнес-процесiв, а саме: андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, 
ризик лiквiдностi, операцiйно-технологiчний ризик, iнформацiйний ризик, стратегiчний ризик, 
полiтичний ризик, ризик репутацiї, регуляторний та юридичний ризик, ризик учасника фiнансової 
групи. З метою мiнiмiзацiї можливого несприятливого впливу на дiяльнiсть Компанiї 
керiвництвом здiйснювались заходи щодо мiнiмiзацiї та пом’якшення андеррайтингового ризику, 
iнформацiйно-технологiчного та операцiйного ризикiв. Досить високим для Компанiї є полiтичний 
ризик, але Компанiя не має важелiв впливу на цей вид ризику. Керiвництво прийняло необхiднi 
рiшення щодо зменшення вразливостi Компанiї до найбiльш ймовiрних ризикiв: були проведенi 
детальнi перевiрки пiдроздiлiв та процесiв, що мають вiдношення до пiдвищення ризикiв, виявленi 
слабкi мiсця та вживаються необхiднi заходи.  
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку. 
Внутрiшнiй аудит в установi здiйснюється Службою внутрiшнього аудиту (контролю). В 2017 роцi 
функцiонування системи внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ “УАСК АСКА” 
регламентувалося Положенням про Службу внутрiшнього аудиту (контролю), затвердженим 
Протоколом Наглядової ради Товариства № 59 вiд 23 вересня 2014 р. та Положенням про Службу 
внутрiшнього аудиту (контролю), затвердженим Протоколом Наглядової ради Товариства № 115 
вiд 17 березня 2017 р. Запланованi Службою внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ “УАСК 
АСКА” вiдповiдно до графiку внутрiшнiх аудитiв у 2017 роцi перевiрки були виконанi. Об`єктами 
внутрiшнього аудиту виступали: - процеси андеррайтингу; - врегулювання страхових виплат; - 
перестрахування; - органiзацiя окремих бiзнес-процесiв. За результатами внутрiшнiх аудитiв 
Службою внутрiшнього аудиту (контролю) пiдготовлено висновки про вiдповiднi об’єкти аудиту 
та надано звiт до Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА”.  
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
Протягом 2017 року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi 
Товариства розмiр, не було.  
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Факти оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
Товариства розмiр, протягом звiтного року вiдсутнi. 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
У звiтному 2017 роцi обсяг операцiй з надання послуг страхування з пов'язаними особами – у 
межах групи "СКМ" – в загальнiй сумi склав 348 250 тис. грн. Товариством в 2017 роцi здiйснено 
виплат пов'язаним особам на суму 50 807 тис. грн., отримано процентiв по депозитам – 4 043,23 
тис. грн., виплачено процентiв за кредитом – 2 943,27 тис. грн., отримано банкiвських послуг на 
суму 185,6 тис.грн.  
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 
Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi Товариства станом на 31/12/2016 для надання 
звiтностi до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 
послуг складено за вимогами Розпорядження вiд 27/12/2005 "Про затвердження Методичних 
рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної 



фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика" (зi змiнами та доповненнями). Протягом 
2017 року Товариство не отримувало вiд органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг рекомендацiй щодо аудиторського висновку.  
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
Зовнiшнiй аудитор Товариства – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Монолiт» (код ЄДРПОУ 21357002 , мiсцезнаходження: м. Київ, пр. Героїв Сталiнграду, 27), був 
обраний Протоколом Наглядовою Ради № 140 вiд 31.01.2018 року. 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності; 
Загальний стаж аудиторської дiяльностi зовнiшнього аудитора ТОВ «АФ «Монолiт» 18 рокiв: - 
дата проведення державної реєстрацiї – 09.06.1998; - свiдоцтво про внесення до реєстру 
аудиторських фiрм та аудиторiв, видане Аудиторською палатою України (далi - АПУ) № 1943 вiд 
26 сiчня 2001 року, рiшення № 98, свiдоцтво дiйсне до 29 жовтня 2020 року, згiдно рiшення АПУ 
вiд 29 жовтня 2015 року за № 316/3; - свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 
0435 видане згiдно рiшення АПУ вiд 19 грудня 2013 року № 286/4, п.1, визнана такою, що 
пройшла перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг; - Аудиторська фiрма 
"Монолiт", вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 30 сiчня 2014 року за №257, 
включено до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi 
перевiрки фiнансових установ, про що видано Свiдоцтво за реєстрацiйним № 0098 вiд 30.01.2014 
року, дiйсне до 23.12.2015 року, продовжено, розпорядженням Нацкомфiнпослуг №3370 вiд 
22.12.2015р., до 29.10.2020р.  
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 
Зовнiшнiй аудитор ТОВ «АФ «Монолiт» надає Товариству аудиторськi послуги протягом першого 
року. 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 
Протягом 2017 року iншi аудиторськi послуги не надавались. 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора; 
Конфлiкт iнтересiв не виникав, факти сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора 
вiдсутнi. 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 
Ротацiя зовнiшнього аудитора вiдбувалась у 2017 роцi. 
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 
послуг. 
До аудитора Аудиторською палатою України протягом 2017 року не було застосовано жодних 
стягнень. Факти подання недостовiрної звiтностi Товариства, пiдтвердженi аудиторським 
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, 
протягом 2017 звiтного року вiдсутнi.  
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг; 



В Товариствi дiє "Процедура роботи зi скаргами клiєнтiв та монiторингу сприйняття послуг 
компанiї", затверджена Наказом по компанiї №668 вiд 16/07/2013. 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги; 
В Товариствi скарги розглядає декiлька працiвникiв в залежностi вiд характеру скарги / 
рекламацiї: - Єрмоченко Андрiй Валерiйович — заступник Генерального директора з 
врегулювання збиткiв та сервiсу (питання щодо виникнення конфлiктної ситуацiї мiж клiєнтом та 
спiвробiтником компанiї); - Овчиннiкова Вiкторiя Володимировна – директор з виплат (питання 
щодо виплат – процедурнi або пов’язанi з сумами та строками виплат); - Задохина Ольга Євгенiвна 
– начальник управлiння по роботi з сервiсними компанiями i експертами (питання з сервiсом 
послуг окрiм медичного сервiсу); - Щербина Свiтлана Василiвна – директор з органiзацiї 
медичного сервiсу (питання з сервiсом послуг медичного характеру);  
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 
В 2017 роцi компанiя отримала 87 скаргу (щодо виплат i питань сервiсу), з них задоволено - 72, 13 
- вiдмовлено та 2 призупинено. 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 
У зв'язку з специфiкою страхової дiяльностi до Товариства постiйно надходять судовi позови щодо 
виплати страхових вiдшкодувань, завданої шкоди та штрафних санкцiй за якими Товариство 
виступає вiдповiдачем (спiввiдповiдачем) або третьою особою Протягом 2017 року до Товариства 
надiйшло 35 позови, найбiльшi з яких: № Позивач Вiдповiдач Договiр страхування Суд Номер 
суд.справи Цiна позову Статус справи 1. Плюта Л.В. ПрАТ «УАСК АСКА» АI/7376473 
Павлоградський мiськрайонний суд Днiпропетровської обл. 185/9465/17 100 000,00 грн. позов 
залишено без розгляду 2. Мiньков К,В. ПрАТ «УАСК АСКА» 9620782 Донецький апеляцiйний 
суд 243/4529/17 343 508,11 Вiдмовлено в задоволенi позову в повному обсязi 3. Троянов О.М. 
ПрАТ «УАСК АСКА» АI/9620782 Словянський мiськрайонний суд Донецької обл. 243/4529/17 
183 139,79 Призначено до розгляду 4. ПП "Вестхiм", ТОВ Фiрма "Хiмтехнопласт", Пукiш Б.С. 
ПрАТ «УАСК АСКА» ГС Iвано-Франкiвської обл. 909/629/17 213300 Позов залишено без 
розгляду 5. Єфроiмська Т.О. ПрАТ «УАСК АСКА» 7263078 Василькiвський мiськрайонний суд 
Київської обл. 362/3416/17 3232000 Позивач вiдмовився вiд позову  
 
 
 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Українська акцiонерна страхова компанiя 
АСКА"" 

за ЄДРПОУ 13490997 

Територія  за КОАТУУ 2310137200 
Організаційно-
правова форма 
господарювання  за КОПФГ 232 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 65.12 
Середня кількість 
працівників 335  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 69005 Запорiзька область, м. Запорiжжя, 

вул.Перемоги, буд. 97-А  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2017 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 1000 2665 2612 0 
первісна вартість 1001 5434 4989 0 
накопичена амортизація 1002 2769 2377 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 322 322 0 
Основні засоби: 1010 141358 142187 0 
первісна вартість 1011 208233 215152 0 
знос 1012 66875 72965 0 
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 
первісна вартість 1016 0 0 0 
знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 
первісна вартість 1021 0 0 0 
накопичена амортизація 1022 0 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
18328 

 
18328 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 6351 7871 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 103 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 2758 3610 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 22384 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 37054 45652 0 
Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 208939 242966 0 
II. Оборотні активи 
Запаси 1100 669 576 0 
Виробничі запаси 1101 669 576 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 0 
Товари 1104 0 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 90956 107352 0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
47570 

 
5406 

 
0 

з бюджетом 1135 0 75 0 
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 70 0 
з нарахованих доходів 1140 1827 3486 0 
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15557 14125 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 66954 72202 0 
Готівка 1166 0 0 0 
Рахунки в банках 1167 66954 72202 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 6406 59 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 430963 397250 0 
у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 138686 163691 0 



резервах незароблених премій 1183 289677 233454 0 
інших страхових резервах 1184 2600 105 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 0 
Усього за розділом II 1195 660902 600531 0 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 
Баланс 1300 869841 843497 0 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 187585 187585 0 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 118777 123816 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 4369 4369 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -132919 -124583 0 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 177812 191187 0 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 149 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 800 661 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 800 661 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви, у тому числі: 1530 554467 550539 0 
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 
резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 158391 197610 0 
резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 361902 319881 0 
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 34174 33048 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 555416 551200 0 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 1600 15350 15350 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 
за товари, роботи, послуги 1615 5289 9032 0 
за розрахунками з бюджетом 1620 6058 11626 0 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 5787 11315 0 
за розрахунками зі страхування 1625 240 281 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 1006 1143 0 
за одержаними авансами 1635 57355 17667 0 
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
за страховою діяльністю 1650 51213 45517 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 102 29 0 
Усього за розділом IІІ 1695 136613 101110 0 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 
Баланс 1900 869841 843497 0 
 

Примітки - 
Керівник Шукатко Андрiй Олегович 

Головний бухгалтер Козорiз Валентина Василiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Українська акцiонерна страхова компанiя 
АСКА"" 

за ЄДРПОУ 13490997 

 (найменування)    
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 
 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 
Чисті зароблені страхові премії 2010 229830 172774 
Премії підписані, валова сума 2011 644686 603748 
Премії, передані у перестрахування 2012 400655 429016 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -42022 -13499 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 -56223 -15457 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 3266 ) ( 2301 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 91064 ) ( 65845 ) 
Валовий:  прибуток 

 
2090 

 
135500 

 
104628 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -9934 12855 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -32444 -59086 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 22510 71941 
Інші операційні доходи 2120 11413 21320 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 
Адміністративні витрати 2130 ( 43977 ) ( 38546 ) 
Витрати на збут 2150 ( 55364 ) ( 71827 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 13377 ) ( 11988 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:  прибуток 

 
2190 

 
24261 

 
16442 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 3440 
Інші фінансові доходи 2220 13261 13313 
Інші доходи 2240 7647 5705 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 2943 ) ( 3682 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 7660 ) ( 4639 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток 

 
2290 

 
34566 

 
27139 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 26754 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -19508 -19479 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 
Чистий фінансовий результат:  прибуток 

 
2350 

 
15058 

 
7660 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 59394 ) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
Стаття Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 5039 8309 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 
Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 5039 8309 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 5039 8309 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 20097 15969 
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Матеріальні затрати 2500 3568 1926 
Витрати на оплату праці 2505 33059 26890 
Відрахування на соціальні заходи 2510 7141 5579 
Амортизація 2515 4950 4735 



Інші операційні витрати 2520 64000 83231 
Разом 2550 112718 122361 
 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 18695665 18695665 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18695665 18695665 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.80543 0.40972 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0.80543 0.40972 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
 

Примітки - 
Керівник Шукатко Андрiй Олегович 

Головний бухгалтер Козорiз Валентина Василiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Українська акцiонерна страхова компанiя 
АСКА"" 

за ЄДРПОУ 13490997 

 (найменування)    
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
900 

 
166 

Повернення податків і зборів 3005 1 20 
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 536 210 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 26746 5831 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 25 31 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1991 2392 
Надходження від операційної оренди 3040 3351 2414 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 617531 694235 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 89337 443049 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 159024 ) 

 
( 346784 ) 

Праці 3105 ( 26577 ) ( 21511 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7018 ) ( 5728 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 16946 ) ( 38648 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 14835 ) ( 36966 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 729 ) ( 476 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 1382 ) ( 1205 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 173685 ) ( 51099 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 21524 ) ( 21146 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 254118 ) ( 235670 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 90095 ) ( 443650 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -8569 -15888 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 5180 3273 
необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 11577 13725 
дивідендів 3220 0 156 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 680 270 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 
Інші надходження 3250 1068259 1063808 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 5400 ) ( 3296 ) 
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 1330 ) ( 950 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 3290 ( 1061147 ) ( 1064324 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 17819 12506 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 
Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 148 379 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2938 ) ( 3591 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3086 -3970 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6164 -7352 
Залишок коштів на початок року 3405 66954 68030 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -916 6276 
Залишок коштів на кінець року 3415 72202 66954 
 

Примітки - 
Керівник Шукатко Андрiй Олегович 

Головний бухгалтер Козорiз Валентина Василiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Українська акцiонерна страхова компанiя 
АСКА"" 

за ЄДРПОУ 13490997 

 (найменування)    
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500     
Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505  X  X 
збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510     
збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515     
збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520     
Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521     
Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522     

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

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524     
Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526     
Фінансові витрати 3540 X  X  
Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550     
Збільшення (зменшення) запасів 3551     
Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552     



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

3553     

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554     
Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556     
Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557     
Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560     
Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570     
Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561     
Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562     
Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563     
Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564     
Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566     
Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567     
Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  
Сплачені відсотки 3585 X  X  
Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195     
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200  X  X 
необоротних активів 3205  X  X 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215  X  X 
дивідендів 3220  X  X 
Надходження від деривативів 3225  X  X 
Надходження від погашення 
позик 3230  X  X 
Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 X  X ( ) 
необоротних активів 3260 X  X  
Виплати за деривативами 3270 X  X  
Витрачання на надання позик 3275 X  X  
Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X  X  
Інші платежі 3290 X  X  
Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295     
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   
Надходження від: 
Власного капіталу 3300  X  X 
Отримання позик 3305  X  X 
Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310  X  X 
Інші надходження 3340  X  X 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X  X  
Погашення позик 3350 X  X  
Сплату дивідендів 3355 X  X  
Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  
Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  
Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X  X  
Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X  X  
Інші платежі 3390 X  X  
Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395     
Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400     
Залишок коштів на початок року 3405  X  X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410     
Залишок коштів на кінець року 3415      

Примітки  Керівник  Головний бухгалтер  



   КОДИ 
  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна 
страхова компанiя АСКА"" за ЄДРПОУ 13490997 

 (найменування)    
Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 
 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на 
початок року 4000 187585 118777 0 4369 -132919 0 0 177812 
Коригування: Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 -1073 0 0 -1073 
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -5649 0 0 -5649 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 187585 118777 0 4369 -139641 0 0 171090 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 15058 0 0 15058 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 5039 0 0 0 0 0 5039 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 5039 0 0 0 0 0 5039 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл 
прибутку: Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 
Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 
Разом змін у 
капіталі 4295 0 5039 0 0 15058 0 0 20097 
Залишок на 
кінець року 4300 187585 123816 0 4369 -124583 0 0 191187 
 

Примітки - 
Керівник Шукатко Андрiй Олегович 

Головний бухгалтер Козорiз Валентина Василiвна 



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

Текст приміток 
Примiтки до фiнансової звiтностi 
станом на 31 грудня 2017 р. 
Приватного Акцiонерного Товариства 
«Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» 
Загальна iнформацiя 
Органiзацiйна структура ПрАТ «УАСК АСКА» та дiяльнiсть в Українi 
Приватне акцiонерне товариство “Українська акцiонерна страхова компанiя “АСКА” (далi - 
“Компанiя”) було створене згiдно iз законодавством України у 1991 роцi.  
Основними напрямками дiяльностi Компанiї є надання страхових послуг та послуг, пов’язаних зi 
страхуванням (на територiї України та за кордоном). Компанiя провадить страхування на пiдставi 
лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, виданих Державною комiсiєю з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України. Компанiя надає послуги медичного страхування та страхування вiд 
нещасних випадкiв, страхування майна, страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, 
страхування кредитiв, а також укладає договори перестрахування. Компанiя не має лiцензiї на 
дiяльнiсть у сферi страхування життя. 
Юридична адреса Компанiї зареєстрована по вул. Перемоги, 97-А, м. Запорiжжя, 69005. 
ПрАТ «Українська Акцiонерна Страхова компанiя АСКА» має 31 вiдокремлений пiдроздiл на 
територiї України: у м. Києвi, Вiнницькiй, Волинськiй, Днiпровськiй, Донецькiй (м. Марiуполь), 
Житомирськiй, Закарпатськiй, Запорiзькiй, Iвано-Франкiвськiй, Кiровоградськiй, Львiвськiй, 
Миколаївськiй, Одеськiй, Полтавськiй, Рiвненськiй, Сумськiй, Тернопiльськiй, Харкiвськiй, 
Херсонськiй, Хмельницькiй, Черкаськiй, Чернiвецькiй областях. 
Сплачений Статутний капiтал Товариства складає 187 584 880,00 грн.. 
Статутний капiтал страхової компанiї «Українська Акцiонерна Страхова компанiя АСКА» 
сформований вiдповiдно до ст. 30 роздiлу III Закону України «Про страхування» в повному обсязi 
та станом на 31.12.2017 року складає 5,6 млн.. євро за курсом НБУ, що перевищує норму Закону 
України «Про страхування», яка вимагає для страховика, що займається видами страхування 
iншими, нiж страхування життя, мати на момент реєстрацiї статутний капiтал у розмiрi не менше 1 
млн. євро. 
Заборгованостi по сплатi Статутного капiталу власники Товариства не мають. 
Власниками iстотної участi є 1 фiзична особа та 1 суб’єкт господарювання (нерезидент), сукупна 
доля яких складає 99,59% статутного капiталу Товариства.  
До мiноритарних акцiонерiв Товариства належать 17 акцiонерiв фiзичних осiб та одна юридична 
особа, якi сукупно володiють 0,41% акцiй Товариства. 
У 2017 роцi змiн у складi власникiв iстотної участi не вiдбувалося. 
Власниками iстотної участi є: 
Найменування (для юридичних осiб), прiзвище, iм’я та по батьковi (для фiзичних осiб) Розмiр 
часток (паїв, акцiй), якими володiє, управляє чи користується суб’єкт господарювання або 
стосовно якого iнший суб’єкт господарювання володiє, управляє чи користується 
% 
Юридична особа - SCM FINANCE LIMITED (нерезидент), реєстрацiйний № НЕ 195527, 
мiсцезнаходження - Themistokli Dervi, 3 Julia house, P.C. 1066, Nicosia, Кiпр 89,091481% 
Фiзична особа - Сосiс Олександр Йосипович, паспорт серiї ВК, №982007, виданий 29.01.2013, 
Куйбишевським РВ у м.Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй обл 10,501405% 
Належнiсть страховика до фiнансових груп 
Страховик ПрАТ «УАСК АСКА» є учасником банкiвської фiнансової групи ПАТ „ПУМБ”. 
Наявнiсть у страховика дочiрнiх пiдприємств та їх перелiк 
ПрАТ «Українська Акцiонерна Страхова компанiя АСКА» має дочiрнє пiдприємство ПрАТ 
«Страхова компанiя «АСКО Донбас Пiвнiчний», частка в уставному фондi складає 62,47%. 



Означена страхова компанiя повнiстю дотримується нормативiв щодо формування капiталу та 
вимог забезпечення платоспроможностi.  
 
Пiдстави складання фiнансової звiтностi 
Фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо 
можливого впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на матерiальний та фiнансовий стан 
компанiї. 
Пiдтвердження вiдповiдностi 
Ця фiнансова звiтнiсть була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ). 
Товариство застосовує облiкову полiтику та ведення бухгалтерського облiку по Мiжнародним 
стандартам фiнансової звiтностi з 01.01.2011 року. Акцiонерне товариство припинило надавати 
фiнансову звiтнiсть згiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку з 2011 
року таким чином, що, за 2011 рiк було складено фiнансову звiтнiсть за Нацiональними П(С)БО, 
та одночасно на цю ж звiтну дату було складено та надано фiнансову звiтнiсть згiдно МСФЗ.  
Пiдстава оцiнки 
Фiнансову звiтнiсть складено, керуючись принципом iсторичної собiвартостi, за винятком: 
- фiнансових iнвестицiй, класифiкованих у категорiю наявних для продажу,  
якi вiдображаються за справедливою вартiстю; 
- нерухомого майна, яке перiодично переоцiнюється за справедливою вартiстю. 
Функцiональна валюта та валюта подання 
Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою i валютою, в якiй 
обрахованi показники цiєї фiнансової звiтностi. Вся фiнансова iнформацiя подана у гривнях, та 
була заокруглена до тисяч. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. 
Безперервнiсть дiяльностi 
Фiнансова звiтнiсть, що додається, складена на пiдставi принципу безперервностi дiяльностi, який 
передбачає спроможнiсть Групи реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов’язання у ходi 
звичайної дiяльностi. Хоча компанiя зазнала чистого збитку у 2014-2015 роках, вона має сильну 
позицiю щодо власного капiталу. У минулому 2016 та у звiтному, 2017 роцi, загальний фiнансовий 
результат вiд операцiйної, фiнансової та iншої дiяльностi є прибутковим. 
З метою забезпечення спроможнiсть компанiї продовжувати операцiї в найближчому 
майбутньому, управлiнським персоналом вживаються наступнi заходи,: 
- Прiоритетним напрямком дiяльностi Компанiї, її довгостроковою метою є подальший розвиток 
iндивiдуального страхування, головним чином, страхування транспортних засобiв та 
обов’язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. 
Хоча значну частку страхового портфеля компанiї на сьогоднiшнiй день складають договори 
страхування майна, Компанiя вибрала шлях застосування крос-продаж за рахунок пiдвищення 
рiвня iнформованостi населення про дiяльнiсть компанiї та ефективного процесу залучення нових 
клiєнтiв; 
- Створення диверсифiкованої та репрезентативної мережi пунктiв продажу страхових полiсiв по 
всiй країнi, збiльшення кiлькостi агентiв та пiдвищення рiвня конкуренцiї мiж ними шляхом 
розробки збалансованої полiтики агентських винагород; 
- Управлiнський персонал компанiї планує й надалi реалiзовувати стратегiю мiнiмiзацiї рiвня 
власного утримання та збiльшення рiвня перестрахування. 
- Управлiнський персонал компанiї планує зменшити коливання збитковостi страхового портфелю 
через пiдтримання належної андеррайтингової полiтики. 
- Управлiнський персонал компанiї планує диверсифiкувати фiнансовi iнструменти Компанiї та 
пiдтримувати належний баланс мiж прибутковiстю фiнансових iнструментiв та рiвнем ризику за 
такими iнвестицiйними пакетами. 
- Управлiнський персонал Компанiї чiтко розумiє, що будь-який бiзнес здiйснюють люди, тому i 
надалi буде придiлятися належна увага пiдвищенню професiйного рiвня працiвникiв. 
- Зменшення операцiйних витрат та пiдвищення рентабельностi операцiй з пошуку нових клiєнтiв, 
бiльш оперативне та конкурентно-спроможне обслуговування страхувальникiв планується 



здiйснювати за рахунок подальшого розвитку iнновацiйних програм. 
Майбутнi плани та заходи, про якi йдеться вище, спрямованi на те, щоб забезпечити спроможнiсть 
компанiї продовжувати безперервну прибуткову дiяльнiсть. 
На думку управлiнського персоналу, заходи, що вживаються, про якi йдеться вище, дозволять 
компанiї здiйснювати безперервну дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Внаслiдок цього, 
управлiнський персонал вважає, що застосування принципу безперервностi дiяльностi є 
прийнятним для цiлей складання цiєї фiнансової звiтностi.  

Продовження тексту приміток 
1.1.Аналiз лiквiдностi  
№ п/п Показник Формула розрахунку Теоретичне значення Станом на 31.12.2016 Станом на 
31.12.2017 Висновок 
1.1.  
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф1р.1195/Ф1р.(1595-1531)+ Ф1р.1695 не менше 1 0,95 0,92 
зменшення 
1.2.  
Коефiцiєнт термiнової лiквiдностi Ф1 р.1160+1165/ Ф1р.(1595-1531-1500) Ф1р.1695 не менше 1 
0,10 0,11 зростання 
1.3.  
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р.1165/ Ф1р.1695 не менше 1,5 0,49 0,71 зростання 
№ п/п  
Показник  
Формула розрахунку Значення На 31.12.16 На 31.12.17 Висновок 
2.1.  
Фактичний запас платоспроможностi (ФЗП) Ф1 р.1300-1000-1595-1695-1700 ФЗП>НЗП 175 147 
188 575 зростання 
2.2.  
Нормативний запас платоспроможностi (розраховано вiдповiдно ЗУ «Про страхування»)(НЗП) 
Вiдображено у Р.6 Звiтних даних страховика ФЗП > НЗП 70 063 79 984 зростання 
2.3.  
Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним ФЗП - НЗП Перевищення 
105 084 108 591 зростання 
1.3. Аналiз фiнансової стiйкостi  
№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2016 На 31.12.2017 Висновок 
3.1.  
Коефiцiєнт автономiї Ф1 р.1495/ Ф 1 р. 1900  
Бiльше 0,2  
0,20 0,23 зростання 
3.2.  
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами Ф 1( р.1195 – р. 1695)/р. 1195 Бiльше 
0,7 0,79 0,83 зростання 
3.3. Рiвень страхових резервiв Ф1 р.1530/ р. 1900 Бiльше 0,2 0,64 0,65 зростання 
3.4. Рiвень перманентного капiталу Спiввiдношення суми власного капiталу , страхових резервiв 
та довгострокових зобов’язань до валюти балансу >=0.9 
 
0,8 0,9 зростання 
3.5.  
Рiвень покриття грошовими коштами страхових резервiв Ф 1 р.1165 / Ф 1 р. 1530 Бiльше 0,7 0,12 
0,13 зростання 
3.6.  
Коефiцiєнт спiввiдношення суми страхових платежiв та суми страхових резервiв Р.1 р.070/ Ф 1 
р.1530 Вiд 1,0 0,31 0,42 зростання 
1.4. Аналiз дiлової активностi СК  



№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2016 На 31.12.2017 Висновок 
4.1.  
Коефiцiєнт дiлової активностi Р.1 р.070/ Ф 1 р.1300 зростання 0,27 0,2 зменшення 
4.2.  
Рiвень грошових коштiв в загальнiй сумi активiв Ф.1 р.1165/ Ф.1 р. 1300 Бiльше 0,5 0,1 0,1  
1.5. Аналiз власного капiталу  
№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2016 На 31.12.2017 Висновок 
5.1.  
Коефiцiєнт рiвня власного капiталу Власний капiтал// Всього активiв Бiльше або дорiвнює 0,2 0,20 
0,23 зростання 
5.2.  
Коефiцiєнт вiдношення власного капiталу до зобов’язань Власний капiтал// Всього зобов’язань 
Бiльше 1 0,26 0,29 зростання 
5.3.  
Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу Прибуток до оподаткування/середня величина 
власного капiталу Бiльше 0 0,15 0,18 зростання 
1.6. Аналiз формування фiнансового результату  
№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2016 На 31.12.2017 Висновок 
Абсолютнi показники  
6.1.  
Кiлькiсть укладених договорiв Кiлькiсть за Р.3+Р.4 Звiтних даних страховика - 126 489 244 112 
зростання 
6.2  
Виплати Кiлькiсть за Р3+Р4 Звiтних даних страховика - 14 161 17 310 зростання 
6.3. Обсяг отриманих премiй Р 1 Звiтних даних страховика - 603 748 644 686 зростання 
6.4.  
Обсяг доходiв Звiт про сукупнi доходи та Р 1 Звiтних даних страховика - 393 977 461 194 
зростання 
6.5.  
Обсяг витрат Звiт про сукупнi доходи та Р 1 Звiтних даних страховика - 366 837 356 666 
зменшення 
6.6. Обсяг сформованих страхових резервiв Р 1 та Р 6 звiтних даних страховика - 554 467 550 539 
зменшення 
6.7.  
Чиста рентабельнiсть капiталу Чистий прибуток / середня вартiсть активiв бiльше 0 0,01 0,02 
зростання 
6.8.  
Рентабельнiсть страхових операцiй Прибуток вiд страхових операцiй /сума отриманих страхових 
премiй бiльше 0 0,29 0,36 зростання 
6.9.  
Рiвень виплат Сума страхових виплат / сума страхових резервiв менше 1 0,17 0,34 зростання 
6.10.  
Коефiцiєнт збитковостi Страховi виплати+витрати на ведення справи / сума страхових премiй 
менше 1 0,16 0,29 зростання 
1.7. Аналiз динамiки величини нетто-активiв страховика  
№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2016 На 31.12.2017 Висновок 
7.1.  
Нетто-активи Активи – Нематерiальнi активи – Зобовязання Перевищення величини Статутного 
капiталу 175 200,00 188 575,00 зростання 
1.8. Iншi показники роботи  
№ п/п Показник так нi На 31.12.2016 На 31.12.2017 Висновок 
8.1. Заборгованiсть за виплатами страхових сум нi 2 538 2 519 зменшення 
8.2. Зростання дебiторської заборгованостi(Ф11040+1130 +1140+1155(к) - Ф1 1040+1130 



+1140+1155(н) х нi - 195 895 - 25 644 позитивна  
динамiка 
8.3.  
Покриття сформованих страхових резервiв прийнятними та лiквiдними активами так х 100% 100% 
Вiдповiдно нормативам 
8.4. Втрата репутацiї компанiї внаслiдок невиконання страхових зобов’язань х нi 0 0 Не було таких  
випадкiв 
8.5.  
Невиконання зобов’язань за податками та iншими платежами х нi 0 0 Всi зобов’язання  
виконуються  
своєчасно 
8.6  
Дотримання вимог законодавчих та нормативних актiв, що регулюють фiнансову та страхову 
дiяльнiсть в Українi так х так так Безумовне 
виконання всiх законiв України 

Продовження тексту приміток 
Використання оцiнок i суджень 
Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування 
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на 
суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi. Оцiнки та пов’язанi з 
ними припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються 
обґрунтованими за даних обставин i результати яких формують основу для суджень вiдносно 
балансової вартостi активiв та зобов’язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки 
ґрунтуються на розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi результати, у 
кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 
Оцiнки та покладенi в їх основу припущення постiйно переглядаються. Змiни бухгалтерських 
оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх 
перiодах, якщо змiна стосується цих майбутнiх перiодiв. 
Гiперiнфляцiя 
Крiм того, Товариством прийнято рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2017 
рiк iз застосуванням загального iндексу цiн, за правилами МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах 
гiперiнфляцiї економiки». 
Проаналiзувавши офiцiйнi данi Державної служби статистики України щодо коливань 
кумулятивного рiвня iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2015 , 2016 та 2017 роки, 
Товариство зазначає, що за показниками, наведеними у пiдпунктах а), б), в), г) параграфа 3 МСБО 
29, економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. 
Основнi принципи облiкової полiтики 
Принципи облiкової полiтики, викладенi далi, послiдовно застосовувалися до усiх перiодiв, 
поданих у цiй фiнансовiй звiтностi. 
Операцiї в iноземних валютах 
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на дату 
операцiї.  
Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату звiтностi, 
перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на цю дату.  
Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за 
справедливою вартiстю, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiяли на дату 
встановлення справедливої вартостi.  
Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображаються за iсторичною 
вартiстю, перераховуються за курсами обмiну, що дiють на дату операцiї.  
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, вiдображаються у складi прибутку або збитку, 
крiм курсових рiзниць, що виникли при перерахуваннi iнструментiв капiталу, наявних для 
продажу, якi вiдображаються в складi iншого сукупного прибутку. 



Дебiторська заборгованiсть 
Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi дебiторську заборгованiсть 
визначають та облiковують як фiнансовий актив (МСФЗ 32). 
Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом нарахування. Дебiторська заборгованiсть 
включає премiї, що повиннi надiйти вiд власникiв страхових полiсiв, прийнятi премiї вiд компанiй, 
що перестраховують свої ризики, суми до отримання за переданими в перестрахування сумами 
вiдшкодування та iншу дебiторську заборгованiсть. 
Визначення 
Вiдповiдно до МСФЗ 32, Фiнансовий актив - це будь-який актив, який є контрактним правом 
отримувати грошовi кошти чи iнший актив вiд iншого пiдприємства. 
Визнання 
Товариство визнає дебiторську заборгованiсть в балансi в тих випадках, якщо вона стає стороною 
контрактних зобов’язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi 
цiнностi (МСФЗ9). 
Облiк та оцiнка на дату складання звiтностi 
В своєму облiку Компанiя подiляє дебiторську заборгованiсть на поточну та довгострокову. 
Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка виникає в ходi 
нормального операцiйного циклу або буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 
Поточна дебiторська заборгованiсть вiдноситься до оборотних активiв Товариства. Облiк 
дебiторської заборгованостi здiйснюється в розрiзi контрагентiв та укладених з ними договорiв, 
дотримуючись методу нарахування. 
Вiдповiдно до принципу обачностi та обережностi, з метою покриття у майбутньому безнадiйної 
дебiторської заборгованостi Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв. 
Для розрахунку резерву сумнiвних боргiв в товариствi вся поточна дебiторська заборгованiсть 
подiляється на двi частини: 
- дебiторська заборгованiсть зi страхової дiяльностi; 
- дебiторська заборгованiсть з iншої господарської дiяльностi. 
Для кожного з визначених видiв дебiторської заборгованостi розрахунок резервiв сумнiвних боргiв 
здiйснюється окремо. 
Формування резерву дебiторської заборгованостi по страховiй дiяльностi 
Резерв дебiторської заборгованостi по страховiй дiяльностi складається з двох частин: резерву 
дебiторської заборгованостi по страховим премiям та резерву дебiторської заборгованостi по 
нарахованим доходам вiд виставлених регресiв , що мають бути компенсованi винними особами. 
Резерв формується з принципу обережностi по тих боргах, по яким є iмовiрнiсть неповернення. Ця 
iмовiрнiсть залежить вiд перiоду прострочення на звiтну дату. Якщо прострочення бiльше 1 
мiсяця, то страховий договiр автоматично припиняє свою дiю ( для договорiв страхування 
КАСКО, майна). 
Джерелом iнформацiї для можливого створення резерву дебiторської заборгованостi по страховим 
премiям та по нарахованим доходах вiд виставлених регресiв, що мають бути компенсованi 
винуватими особами, є зведенi звiти, що формуються з iнформацiйної системи.  
В рахунок резерву сумнiвних боргiв по страховiй дiяльностi враховуються суми простроченої на 
дату балансу дебiторської заборгованостi ( не отриманi страховi премiї, по договорам страхування 
та не отриманi регреси). Перiодичнiсть розрахунку резерву сумнiвних боргiв- один раз у квартал. 
Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської 
заборгованостi на ту саму дату. 
Формування резерву дебiторської заборгованостi по господарської дiяльностi 
Для розрахунку резерву сумнiвних боргiв по iншiй господарськiй дiяльностi поточна дебiторська 
заборгованiсть класифiкується за термiнами її прострочення й аналiзу фактичного непогашення за 
попереднi звiтнi перiоди, до кожної групи застосовується певний коефiцiєнт сумнiвностi. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Iнформацiю про грошовi кошти та її розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариство формує у 
вiдповiдностi до МСБО № 7 «Звiт про рух грошових коштiв» 
Визначення та визнання 



Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами Товариства. 
Грошовi кошти Товариства включають кошти на поточних рахунках та депозити до запитання. 
Еквiваленти грошових коштiв- це короткостроковi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi 
суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. 
Еквiваленти грошових коштiв утримуються для погашення короткострокових зобов’язань, але не 
для iнвестицiйних або iнших цiлей. Для того, щоб iнвестицiю можна було визначити як еквiвалент 
грошових коштiв, вона повинна вiльно конвертуватися у вiдому суму грошових коштiв i 
характеризуватися незначним ризиком змiни вартостi. Таким чином, iнвестицiя визначається, 
звичайно, як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, 
протягом не бiльше трьох мiсяцiв з дати придбання. Iнвестицiї в iнструменти власного капiталу не 
входять до складу еквiвалентiв грошових коштiв, якщо вони не є за сутнiстю еквiвалентами 
грошових коштiв, наприклад, у випадку привiлейованих акцiй, придбаних протягом короткого 
перiоду їх погашення i з визначеною датою викупу. 
Страховi контракти: Класифiкацiя контрактiв 
Контракти, за якими компанiя приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника 
страхового полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса чи iншому 
вигодонабувачу, у тому випадку, якщо визначена у контрактi непевна майбутня подiя (страховий 
випадок) негативно вплине на власника страхового полiса чи вигодонабувача, класифiкуються як 
страховi контракти. Страховий ризик не є фiнансовим ризиком. Фiнансовий ризик- це ризик 
можливої майбутньої змiни одного або кiлькох визначених фiнансових параметрiв, таких як 
процентнi ставки, цiни на фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари, валютний курс, iндекс 
цiн чи ставок, показник кредитного рейтингу чи iндексу платоспроможностi, тощо, або у випадку 
змiни нефiнансових параметрiв- якщо така змiна не є характерною для сторони контракту. 
Страховi контракти можуть також покривати певний фiнансовий ризик. Страховий ризик є 
суттєвим, якщо внаслiдок страхового випадку у компанiї може виникати зобов'язання зi сплати 
суттєвих збиткiв. З моменту класифiкацiї контракту як страхового, його класифiкацiя залишається 
незмiнною до припинення дiї контракту або виконання всiх прав та зобов'язань. Контракти, згiдно 
з якими передача страхового ризику до компанiї вiд власника страхового полiса є несуттєвою, 
класифiкуються як фiнансовi iнструменти. 
Визнання та оцiнка страхових контрактiв  
Премiї 
Валова сума страхових премiй за укладеними договорами страхування являє собою премiї визнанi 
на пiдставi виникнення вiдповiдальностi Страховика згiдно графiку платежiв, зазначеному у 
договорi страхування, крiм випадкiв, коли розiрвання договору за будь-якої причини є 
неможливим. Премiї за такими договорами визнаються на контрактнiй основi. Премiї визнаються з 
урахуванням комiсiй, належних до сплати посередникам, i з урахуванням податкiв на прибуток на 
основi премiй. Премiї за укладеними договорами страхування включають коригування оцiнок 
премiй, отриманих за договорами страхування, укладеними у попереднi роки. Зароблена частка 
отриманих премiй визнається у складi доходу. Заробленi премiї визнаються вiд дати переходу 
ризику, протягом перiоду покриття збиткiв, з урахуванням характеру ризикiв, передбачених 
договорами. Премiї за укладеними договорами вихiдного перестрахування визнаються як витрати 
з урахуванням характеру отриманих послуг з перестрахування. Частка премiй за укладеними 
договорами вихiдного перестрахування, не визнаних як витрати, облiковується як передоплата. 
Дострокове припинення дiї страхових полiсiв 
Дiя страхових полiсiв може бути достроково припинена компанiєю, якщо iснують об'єктивнi 
ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страховi премiї. 
Таким чином, дострокове припинення дiї страхових полiсiв стосується переважно тих полiсiв, 
умовами яких передбачена сплата страхових премiй на основi графiку платежiв. Валова сума 
страхових премiй вiдображається за вирахуванням повернених премiй достроково припинених 
полiсiв страхування. 
Технiчнi резерви Товариства 
Розрахунок резервiв Компанiї проводиться у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства, а 
саме: 



- Розпорядження "Про затвердження Методики формування страхових резервiв за видами 
страхування iншими, нiж страхування життя" Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України №3104 вiд 17.12.2014р.; 
- Постанови "Про затвердження розрахунку РНП, який застосовується до договорiв обов`язкового 
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" 
Кабiнету Мiнiстрiв України №671 вiд 23.06.2008 р.; 
- Розпорядження "Про затвердження Порядку i правил формування, розмiщення та облiку 
страхових резервiв з обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду" 
Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №123 вiд 13.11.2003 р.. 
Резерв незароблених премiй  
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється вiдповiдно до: 
- Розпорядження "Про затвердження Методики формування страхових резервiв за видами 
страхування iншими, нiж страхування життя" Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України №3104 вiд 17.12.2014. 
- Постанови "Про затвердження розрахунку РНП, який застосовується до договорiв обов`язкового 
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" 
Кабiнету Мiнiстрiв України №671 вiд 23.06.2008. 
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування окремо. 
Загальна величина резерву незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, 
розрахованих окремо за кожним видом страхування. Компанiя застосовує метод "1/365" ("pro rata 
temporis").  
Резерв незароблених премiй методом "1/365" ("pro rata temporis"), визначається за кожним 
договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу та результату, отриманого вiд 
дiлення строку дiї договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї 
договору (у днях). 
Даний Метод розрахунку резерву незаробленої премiї, заснований на припущеннi, що ризик 
протягом термiну дiї полiса розподiлений рiвномiрно. Iндивiдуально за кожним договором у 
резерв незаробленої премiї вiдкладається частина нетто-премiй, що припадає на термiн дiї 
договору, що не минув. Отриманi результати пiдсумовуються по всiх договорах, що дiють на 
звiтну дату. У випадку, якщо мало мiсце розiрвання договору страхування, то РНП за даним 
договором з дати наступної за датою розiрвання, дорiвнює нулю.  
Частка перестраховикiв у резервi незароблених премiй 
Компанiя на кожну звiтну дату визначає частку перестраховикiв у резервах незароблених премiй. 
Розрахунок частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй здiйснюється за кожним 
видом страхування окремо. Загальна величина частки перестраховикiв у резервах незароблених 
премiй дорiвнює сумi часток, розрахованих окремо за кожним видом страхування. Компанiя 
застосовує метод "1/365" ("pro rata temporis"). 
Обчислення величини частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй здiйснюється з 
урахуванням дати вступу в дiю договору перестрахування та часток страхових платежiв належних 
до сплати перестраховикам.  
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (РЗЗ)  
Розрахунок резерву заявлених, але не виплачених збиткiв здiйснюється вiдповiдно до 
розпорядження "Про затвердження Методики формування страхових резервiв за видами 
страхування iншими, нiж страхування життя" Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України №3104 вiд 17.12.2014. 
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, визначається страховиком за кожним 
видом страхування з урахуванням умов вiдповiдних договорiв на пiдставi вiдомих вимог 
страхувальникiв, отриманих у будь якiй формi (письмова заява, факсимiльне повiдомлення тощо), 
у залежностi вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв (шкоди) у 
результатi настання страхового випадку та щодо яких ще не прийнято рiшення про повну або 
часткову вiдмову у виплатi страхових сум. Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв 
визначається як сума резервiв заявлених, але не виплачених збиткiв, розрахованих за всiма видами 
страхування.  



Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв за видом страхування, визначається 
страховиком за кожною неврегульованою претензiєю. Пiдтверджуючим документом по 
розрахунку резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, є паспорт справи, який ведеться по 
кожному страховому випадку (подiї).  
Сума резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, в тому числi витрати на врегулювання збитку, 
по кожнiй подiї оцiнюється вiдповiдним спецiалiстом вiддiлу врегулювання страхових випадкiв на 
пiдставi iнформацiї отриманої вiд страхувальника чи потерпiлого та зменшується на розмiр 
франшизи по цьому договору.  
У випадку коли про страховий випадок повiдомлено, але розмiр збитку не визначено, для 
розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка обмежується 
розмiром страхової суми за договором.  
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у 
звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок звiтного перiоду за 
попереднi перiоди та зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi.  
Для договорiв з вхiдного перестрахування, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 
формується на пiдставi даних отриманих вiд перестрахувальника.  
В облiковiй системi вiдображається сума актуального резерву заявлених, але не виплачених 
збиткiв.  
Якщо резерв збиткiв збiльшується проти попередньої звiтної дати, то рiзниця (прирiст) 
вiдноситься до витрат страховика. У разi зменшення цього резерву, рiзниця вiдноситься на 
збiльшення доходiв страховика.  
Частка перестраховикiв у резервi збиткiв, якi заявленi, але не виплаченi 
Вiдповiдно до умов укладених договорiв перестрахування страховики на пiдставi вiдомих вимог 
страхувальникiв, залежно вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв 
(шкоди) у результатi настання страхового випадку визначають величину частки пере страховикiв у 
резервах заявлених, але не виплачених збиткiв.  
Частка перестраховикiв у резервi заявлених збиткiв розраховується вiдповiдно до умов договорiв 
перестрахування.  
В облiковiй системi щоденно вiдображається частка перестраховика у резервах заявлених, але не 
виплачених збиткiв.  
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (РЗНЗ)  
Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi здiйснюється вiдповiдно до 
розпорядження "Про затвердження Методики формування страхових резервiв за видами 
страхування iншими, нiж страхування життя" Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 
послуг України №3104 вiд 17.12.2014 р.. 
Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснюється за кожним видом 
страхування окремо. Величина резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi , визначається як сума 
резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, розрахованих за всiма видами страхування.  
Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснюється наступним методом: 
модифiкацiя ланцюгового методу ("Chain Ladder"). При цьому, загальна величина даного резерву 
збiльшується на суму витрат на врегулювання збиткiв у розмiрi 3%. 
Цей метод застосовується за наявностi даних не менш нiж за 12 перiодiв (кварталiв) сплати 
(розвитку) збиткiв.  
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi формується та вiдображається в системi 
бухгалтерського облiку станом на кожну звiтну дату.  
Якщо резерв збиткiв збiльшується проти попередньої дати, то рiзниця (прирiст) вiдноситься до 
витрат страховика. У разi зменшення цього резерву рiзниця вiдноситься на збiльшення доходiв 
страховика.  
Резерв коливань збитковостi  
Розрахунок резерву коливань збитковостi здiйснюється вiдповiдно до Розпорядження "Про 
затвердження Методики формування страхових резервiв за видами страхування iншими, нiж 
страхування життя" Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №3104 
вiд 17.12.2014. 



Резерв катастроф  
Розрахунок резерву коливань збитковостi здiйснюється вiдповiдно до Розпорядження "Про 
затвердження Порядку i правил формування, розмiщення та облiку страхових резервiв з 
обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду" Державної комiсiї з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України №123 вiд 13.11.2003. 
Резерв катастроф формується на кожну звiтну дату як сума резерву катастроф на попередню 
звiтню дату, збiльшена на 80% вiд заробленої премiї за звiтний перiод та зменшена на суми 
повернень з резерву катастроф. 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (DAC) 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (deferred acquisition costs – DAC) – обсяг аквiзицiйних витрат, що 
мали мiсце протягом поточного та/або попереднiх розрахункових перiодiв, але якi належать до 
доходiв наступних розрахункових перiодiв та визнаються у витратах одночасно з визнанням 
вiдповiдної заробленої страхової премiї протягом строку дiї договору 
страхування/перестрахування. 
Визнання вiдстрочених аквiзицiйних витрат припиняється коли договiр завершую дiю або 
вiдбувається його розторгнення. 
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати розраховуються у вiдповiдностi до «Положення про формування 
технiчних резервiв ПрАТ «УАСК АСКА», що є складовою частиною облiкової полiтики 
Товариства та затвердженi наказом по пiдприємству № 146 вiд 29.09.2017 р.. 
Видатки 
Перестрахування 
Компанiя укладає договори перестрахування в ходi звичайної дiяльностi з метою обмеження 
потенцiйного чистого збитку шляхом часткової передачi ризику перестраховикам. Договори 
перестрахування не звiльняють компанiю вiд її прямих зобов'язань перед страхувальниками. 
Премiї, вiдступленi перестраховикам, отриманих вiд перестраховикiв, представленi у прибутку або 
збитку та у звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi. 
Активи перестрахування включають залишки заборгованостi перестраховикiв за вiдступленими 
зобов'язаннями зi страхування. Суми, що будуть вiдшкодованi перестраховиками, оцiнюються у 
спосiб, що узгоджується з оцiнкою резерву збиткiв, пов'язаного з полiсом, що був 
перестрахований. 
Премiї за договорами вхiдного перестрахування визнаються як доход та облiковуються так, наче 
перестрахування є прямим страхуванням, з урахуванням класифiкацiї продуктiв з 
перестрахування. 
Витрати на персонал 
Формування забезпечень Товариства по виплатам персоналу (резерв вiдпусток та резерв витрат на 
формування забезпечень для вiдшкодування виплат премiй працiвникам за результатами 
дiяльностi у попередньому роцi) та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi компанiї здiйснюється у 
вiдповiдностi до МСБО № 19 «Виплати працiвникам». 
Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 19 (МСБО 19) до виплат працiвникам 
вiдносяться короткостроковi виплати працiвникам, такi як участь у премiюваннi, якщо очiкується, 
що вони будуть повнiстю сплаченi у повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення 
рiчного звiтного перiоду, у якому працiвники надавали вiдповiднi послуги. 
Витрати на виплати персоналу вiдображаються у звiтностi до принципу вiдповiдностi, тобто 
вiдповiдають тому перiоду до якого вони вiдносяться. 
До виплат працiвникам Товариства вiдносяться: 
- Поточнi виплати працiвникам за вiдпрацьований час; 
- Поточнi виплати працiвникам за невiдпрацьований час; 
- Виплати при звiльненнi працiвникiв; 
- Iншi виплати працiвникам. 
Поточнi виплати працiвникам за вiдпрацьований час включають: заробiтну плату по окладам та 
тарифам, iншi нарахування по оплатi працi, премiї та iншi заохочуванi виплати. 
Нарахована сума виплат працiвникам за роботу, виконану в поточному перiодi, визнається 
поточним зобов’язанням. 



Поточнi виплати працiвникам за невiдпрацьований час включають щорiчнi вiдпустки та виплати 
за iнший оплачуваний невiдпрацьований час. 
Виплати за невiдпрацьований час, якi належать до накопичення, визнаються зобов’язанням через 
створення забезпечення у звiтному перiодi. 
Сума забезпечення визначається щомiсячно, як добуток фактично нарахованої заробiтної плати 
працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до 
загального планового фонду оплати працi. 
Вiдповiдно до п.59 МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи», забезпечення 
необхiдно переоцiнювати на кiнець звiтного перiоду та коригування для вiдображення поточної 
найкращої оцiнки. Залишок резерву оплати вiдпусток в Товариствi переглядається на кiнець року. 
Вiдповiдно до п 11.10 Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, 
товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документi та рахункiв, затвердженої наказом 
мiнiстерства України вiд 11.08.1994 № 69, залишок резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на 
соцiальне страхування з цих сум, розраховується, виходячи з кiлькостi днiв невикористаної 
працiвниками вiдпустки та середньодобового доходу. Для проведення iнвентаризацiї вказаного 
забезпечення Товариство використовує iнформацiю iз облiкової системи кадрового облiку, 
порiвнює данi iз сформованим забезпеченням на кiнець року та коригує його шляхом 
донарахування або сторнування. 
Величина сформованого резерву визначається витратами перiоду i зменшується по мiрi 
використання працiвниками вiдпусток. 
Фiнансовi iнструменти  
Непохiднi фiнансовi активи 
Непохiднi фiнансовi активи включають iнвестицiї в iнструменти капiталу та борговi цiннi папери, 
торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. 
Компанiя здiйснює початкове визнання кредитiв та дебiторської заборгованостi на дату їх 
видачi/виникнення. Початкове визнання всiх iнших фiнансових активiв (включаючи активи, 
вiднесенi в категорiю активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку 
або збитку) здiйснюється на дату операцiї, в результатi якої компанiя стає стороною договору про 
придбання фiнансового iнструмента 
Припинення визнання фiнансових активiв компанiї вiдбувається в тому випадку, якщо 
закiнчується строк дiї права компанiї вiдповiдно до договору на отримання грошових коштiв вiд 
фiнансових активiв або якщо вона передає фiнансовий актив iншiй сторонi без збереження 
контролю або практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з правом володiння фiнансовим 
активом. Будь-якi частки участi у переданому фiнансовому активi, що виникли або залишились у 
компанiї, визнаються як окремий актив або зобов’язання. 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання взаємозараховуються, i вiдповiдна чиста сума 
вiдображається у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли компанiя має юридично 
забезпечене право на їх взаємозарахування та намiр або здiйснити розрахунок по них на нетто-
основi, або одночасно реалiзувати актив та погасити зобов’язання. 
Компанiя подiляє непохiднi фiнансовi активи на такi категорiї: фiнансовi активи за справедливою 
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, фiнансовi активи, утримуванi до 
погашення, кредити та дебiторська заборгованiсть i фiнансовi активи, наявнi для продажу. 
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 
Фiнансовий актив класифiкується у категорiю фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, якщо вiн утримується для торгових операцiй, 
або якщо вiн визначений таким пiсля початкового визнання. Фiнансовi активи визначаються як 
фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку, якщо управлiння такими iнвестицiями та прийняття рiшень про покупку та продаж 
здiйснюється компанiєю на основi їх справедливої вартостi згiдно з документально вiдображеною 
полiтикою управлiння ризиками та iнвестицiйною стратегiєю. При початковому визнаннi затрати, 
вiднесенi на здiйснення операцiй, визнаються у складi прибутку або збитку в тому перiодi, коли 
вони були понесенi. Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 
прибутку або збитку, оцiнюються за справедливою вартiстю, а її змiни визнаються у складi 



прибутку або збитку. 
Фiнансовi активи, що утримуються до погашення 
Якщо компанiя має намiр та спроможнiсть утримувати до строку погашення борговi цiннi папери, 
що мають вiдповiднi котирування на активному ринку, такi фiнансовi активи класифiкуються як 
активи, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, 
спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що 
безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, 
що утримуються до погашення, оцiнюються за справедливою вартiстю. 
Кредити та дебiторська заборгованiсть 
Кредити та дебiторська заборгованiсть являють собою категорiю фiнансових активiв, якi не мають 
котирувань на активному ринку, з фiксованими платежами або платежами, що визначаються. Такi 
активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що 
безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї. Пiсля початкового визнання кредити та 
дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу 
ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Кредити та дебiторська заборгованiсть включають такi класи активiв: дебiторська заборгованiсть 
за операцiями страхування та перестрахування, грошовi кошти та їх еквiваленти. 
Фiнансовi активи, наявнi для продажу 
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, представленi непохiдними фiнансовими активами, якi були 
визначенi у вказану категорiю, або якi не були класифiкованi в жодну з вище перелiчених 
категорiй. Такi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму 
затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення операцiї.  
Непохiднi фiнансовi зобов'язання 
Компанiя здiйснює початкове визнання випущених боргових цiнних паперiв та субординованих 
зобов’язань на дату їх виникнення. Початкове визнання усiх iнших фiнансових зобов’язань 
(включаючи зобов’язання, визначенi як зобов’язання за справедливою вартiстю, з вiдображенням 
переоцiнки як прибутку або збитку) здiйснюється на дату укладення операцiї, в результатi якої 
компанiя стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. 
Припинення визнання фiнансових зобов’язань вiдбувається тодi, коли зазначенi у договорi 
зобов’язання компанiї здiйсненi, анульованi, або коли строк їх дiї закiнчився. 
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов’язання в категорiї банкiвських кредитiв, 
отриманих iнших короткострокових позик та кредиторської заборгованостi вiд операцiй 
страхування та перестрахування. Такi фiнансовi зобов’язання при первiсному визнаннi 
оцiнюються за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо 
вiдноситься до здiйснення операцiї.  
Акцiонерний капiтал 
Простi акцiї 
Простi акцiї класифiкуються у категорiю власного капiталу. Додатковi затрати, що безпосередньо 
вiдносяться до емiсiї простих акцiй, та опцiони на акцiї визнаються як зменшення власного 
капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв. 
Привiлейованi акцiї 
Привiлейованi акцiї класифiкуються як власний капiтал, якщо вони не пiдлягають обов’язковому 
викупу або можуть бути викупленi тiльки на вибiр Компанiї, а дивiденди по них виплачуються 
тiльки на розсуд Компанiї. Дивiденди по таких акцiях визнаються як виплати акцiонерам i 
вiдображаються у складi власного капiталу пiсля їх затвердження акцiонерами Компанiї. 
Привiлейованi акцiї класифiкуються як зобов’язання, якщо вони пiдлягають обов’язковому викупу 
на визначену дату, або на вибiр акцiонерiв, або якщо виплата дивiдендiв по них є обов’язковою (не 
дискрецiйною). Дивiденди по таких акцiях визнаються як витрати на виплату процентiв у складi 
прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були нарахованi. 
Основнi засоби 
Визнання та оцiнка 
Примiщення вiдображаються у звiтностi за справедливою вартiстю за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Земля вiдображається у звiтностi за 



справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Iншi одиницi 
основних засобiв вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї 
та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу. 
Вартiсть активiв, створених за рахунок власних коштiв, включає вартiсть матерiалiв та витрати на 
оплату працi основних працiвникiв, iншi витрати, що безпосередньо вiдносяться на приведення 
активу в робочий стан, придатний для його цiльового використання, витрати на демонтаж та 
перевезення об’єктiв, на вiдновлення територiї, на якiй розмiщенi активи, та капiталiзованi 
витрати по вiдповiдних активах. Придбане програмне забезпечення, яке є складовою 
функцiональностi вiдповiдного обладнання, капiталiзується у складi вартостi цього обладнання. 
Якщо одиницi основних засобiв складаються з суттєвих компонентiв, що мають рiзнi строки 
корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi основних засобiв. 
Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння 
надходжень вiд її вибуття з ii балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю за рядками 
“Iншi доходи” або “Iншi витрати” у складi прибутку чи збитку. Пiсля продажу переоцiнених 
активiв всi пов’язанi з продажем суми, що були включенi до резерву переоцiнки, переносяться до 
накопиченого нерозподiленого прибутку. 
Переоцiнка 
Примiщення та земельнi дiлянки оцiнюються за справедливою вартiстю на пiдставi професiйного 
судження, що перiодично проводяться незалежними експертами. Збiльшення балансової вартостi 
примiщень та землi в результатi переоцiнки вiдображається безпосередньо у складi резерву 
переоцiнки в iншому сукупному прибутку, за винятком випадкiв, коли це збiльшення сторнує 
зменшення балансової вартостi тих самих примiщень та землi, вiдображене у складi прибутку або 
збитку. У таких випадках збiльшення вартостi вiдображається у складi прибутку або збитку. 
Зменшення балансової вартостi землi та примiщень вiдображається у складi прибутку або збитку, 
за винятком випадкiв, коли таке зменшення сторнує збiльшення балансової вартостi тих самих 
землi та примiщень в результатi попередньої дооцiнки, вiдображене безпосередньо в iншому 
сукупному прибутку. У таких випадках воно вiдображається в iншому сукупному прибутку 
(збитку) 
Подальшi витрати 
Витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй вартостi 
такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина принесе компанiї майбутнi економiчнi 
вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому припиняється визнання балансової 
вартостi замiненої частини. Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визнаються у 
складi прибутку або збитку за перiод, в якому вони були понесенi. 
Амортизацiя 
Амортизацiя нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до 
експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних ресурсiв - з дати завершення створення 
активу та його готовностi до використання. Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання 
активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються 
окремо, i якщо строк корисного використання якого-небудь компонента вiдрiзняється вiд строкiв 
корисного використання решти компонентiв активу, амортизацiя такого компонента 
нараховується окремо. 
Амортизацiя визнається у складi прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом строкiв 
корисного використання кожної частини одиницi основних засобiв з використанням таких ставок:  
Примiщення 2% на рiк 
Комп'ютери та обладнання 20% на рiк 
Приладдя та iнвентар 14% на рiк 
Транспортнi засоби 14% на рiк 
Зменшення корисностi 
Непохiднi фiнансовi активи 
Фiнансовий актив, який не є фiнансовим активом за справедливою вартiстю, з вiдображенням 
переоцiнки як прибутку або збитку, оцiнюється на кожну звiтну дату для виявлення об’єктивних 



ознак зменшення корисностi. Кориснiсть фiнансового активу вважається такою, що зменшилася, 
якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що пiсля початкового визнання активу сталася подiя, 
пов’язана iз збитком, i що ця подiя негативно вплинула на оцiненi майбутнi грошовi потоки за цим 
активом, якi можуть бути достовiрно оцiненi. 
Кредити i дебiторська заборгованiсть i iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до погашення 
Компанiя розглядає ознаки зменшення корисностi кредитiв, дебiторської заборгованостi та 
iнвестицiйних цiнних паперiв, утримуваних до погашення, як у розрiзi окремих активiв, так i в 
сукупностi. Усi статтi кредитiв, дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних цiнних паперiв, 
утримуваних до погашення, якi є значними самi по собi, оцiнюються на предмет зменшення 
корисностi iндивiдуально. Усi статтi кредитiв, дебiторської заборгованостi та iнвестицiйних 
цiнних паперiв, утримуваних до погашення, якi є значними самi по собi i по яких не було виявлено 
iндивiдуальних ознак зменшення корисностi, пiсля цього оцiнюються у сукупностi на предмет 
зменшення корисностi, яке сталося, але ще не було виявлено. Кредити i дебiторська заборгованiсть 
i iнвестицiйнi цiннi папери, утримуванi до погашення, що не є суттєвими, оцiнюються на предмет 
зменшення корисностi в сукупностi шляхом подiлу статей кредитiв, дебiторської заборгованостi та 
iнвестицiйних цiнних паперiв, утримуваних до погашення, на групи з аналогiчними 
характеристиками ризику. 
Iнвестицiйна нерухомiсть 
Iнвестицiйна нерухомiсть являє собою об’єкт нерухомостi, що утримується або з метою 
отримання доходу вiд передачi в оренду, або для збiльшення капiталу, або для обох зазначених 
цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за вартiстю придбання, за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, якщо це необхiдно. 
Орендованi активи, фiнансовiй лiзинг 
Оренда, за умовами якої компанiя приймає практично всi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням 
активами, класифiкується як фiнансова оренда. При початковому визнаннi орендований актив 
оцiнюється за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: за справедливою вартiстю або за 
приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля початкового визнання актив 
облiковується згiдно з облiковою полiтикою, що застосовується до цього активу. 
Iнша оренда є операцiйною орендою, i орендованi активи не визнаються у звiтi про фiнансовий 
стан компанiї. 
Платежi за операцiйною орендою визнаються у прибутку або збитку за прямолiнiйними методом 
протягом перiоду дiї договорiв оренди. Заохочення, отриманi за договорами оренди, визнаються як 
невiд’ємна частина загальних витрат за орендою протягом перiоду дiї договорiв оренди. 
Резерви 
Резерви визнаються за одночасним виконанням наступних умов: 
- коли компанiя має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання в результатi подiй, що 
сталися у минулому,  
- коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення даного зобов’язання призведе до вiдтоку ресурсiв, що 
являють собою економiчнi вигоди,  
- та коли iснує можливiсть достовiрно оцiнити суму зобов’язання. 
Iншi активи 
Iншi активи вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення 
корисностi. 
Iншi зобов’язання 
Iншi зобов’язання вiдображаються за вартiстю придбання. 
Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на 
прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли вiн вiдноситься до 
статей, визнаних безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається в iншому 
сукупному прибутку або власному капiталi. 
Витрати з поточного податку на прибуток являють собою очiкуваний податок до сплати, 
розрахований на пiдставi оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок 
оподаткування, що дiють або превалюють на звiтну дату, та коригувань податку, що пiдлягає 



сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове 
зобов’язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв. 
У фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк, що додається, вiдображений вiдстрочений податковий актив, 
який є тимчасовою рiзницею мiж податком на прибуток, задекларованим до податкових органiв, 
та податком на прибуток, обчисленим за МСФЗ 18 «Виручка», 
Дохiд Компанiї у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод – це заробленi 
страховi премiї. Заробленi страховi премiї визначаються збiльшенням суми надходжень страхових 
платежiв за звiтний перiод на суму незароблених страхових премiй на початок звiтного перiоду, 
зменшенням отриманого результату на суму незароблених страхових премiй на кiнець звiтного 
перiоду та страхових премiй, переданих у перестрахування у звiтному перiодi. Незаробленi 
страховi премiї – частки сум надходжень страхових премiй, що вiдповiдають страховим ризикам, 
якi не минули на звiтну дату. 
Страховi премiї в контекстi доходiв Компанiї розглядаються з погляду надходжень вiд 
страхувальникiв на користь Компанiї певної кiлькостi грошей як плата за страховi послуги. До 
закiнчення дiї договору страхування страхова премiя вкладається з двох частин – заробленої та 
незаробленої. Незароблена премiя визначається на основi чинного законодавства. Тимчасова 
рiзниця з податку на прибуток мiж базою оподаткування, визначеною Податковим Кодексом 
України, та страховим доходом, обчисленим згiдно до вимог МСФЗ 18 «Виручка», вiдображена, 
як вiдстрочений податковий актив у роздiлi 1 Балансу. 
Основнi засоби  
У звiтному роцi страхова компанiя «УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
АСКА» не мала операцiй з активами, що привели до змiни структури страховика на 10 та бiльше 
вiдсоткiв. 
Окремою операцiєю iз змiни активiв можна вважати продаж офiсного примiщення у м. Чернiвцi, 
балансова вартiсть якого на момент продажу становила 1170 тис. грн., сума договору купiвлi-
продажу складає 900 тис. грн. 

Продовження тексту приміток 
Рух основних засобiв протягом 2015 року наведений у таблицi: 
Найменування показника Земельнi дiлянки та примiщення Комп'ютери та обладнання Приладдя та 
iнвентар Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Всього 
 
Вартiсть, Переоцiнена сума, тис. грн.  
147 605 8 108 4 432 4 473 3 295 167 913 
Залишки на початок перiоду (первiсна вартiсть)  
Надiйшло за рiк 0 653 46 0 54 753 
Вибуло за рiк 0 419 169 0 198 786 
28 047 0 0 0 0 28 047 
Переоцiнка основних засобiв  
175 652 8 342 4 308 4 473 3 152 195 927 
Залишки на кiнець перiоду (первiсна вартiсть)  
Амортизацiя, тис. грн.  
Найменування показника Земельнi дiлянки та примiщення Комп'ютери Приладдя Транспортнi 
засоби Iншi основнi засоби Всього 
та обладнання та iнвентар  
Залишки на початок перiоду (знос) 34 947 7 009 4 247 3 158 1 830 51 191 
Нараховано амортизацiї за рiк 2 938 573 82 378 46 4 017 
Вибуло зносу за рiк - 397 163 0 103 663 
Переоцiнка зносу 5 802 0 0 0 0 5 802 
Залишки на кiнець перiоду (знос) 43 687 7 185 4 166 3 536 1 773 60 347 
Чиста балансова вартiсть станом на 31.12.2015 р. 131 965 1 157 142 937 1 379 135 580 
 
Рух основних засобiв протягом 2016 року наведений у таблицi: 



Найменування показника Земельнi дiлянки Комп'ютери Приладдя Транспортнi засоби Iншi 
основнi засоби Всього 
та примiщення та обладнання та iнвентар  
Вартiсть, Переоцiнена сума, тис. грн.  
175 652 8 342 4 308 4 473 3 152 195 927 
Залишки на початок перiоду (первiсна вартiсть)  
Надiйшло за рiк 0 1 013 33 33 92 1 171 
Вибуло за рiк 0 299 18 266 21 604 
11 739 0 0 0 0 11 739 
Переоцiнка основних засобiв  
187 391 9 056 4 323 4 240 3 223 208 233 
Залишки на кiнець перiоду (первiсна вартiсть)  
Амортизацiя, тис. грн.  
Найменування показника Земельнi дiлянки та примiщення Комп'ютери Приладдя Транспортнi 
засоби Iншi основнi засоби Всього 
та обладнання та iнвентар  
Залишки на початок перiоду (знос) 43 687 7 185 4 166 3 536 1 773 60 347  
Нараховано амортизацiї за рiк 3 209 615 42 297 47 4 210  
Вибуло зносу за рiк - 147 13 266 11 437  
Переоцiнка зносу 2 755 - - - - 2 755  
Залишки на кiнець перiоду (знос) 49 651 7 653 4 195 3 567 1 809 66 875 
Чиста балансова вартiсть станом на 31.12.2016 р. 137 740 1 403 128 673 1 414 141 358 
 
Рух основних засобiв протягом 2017 року наведений у таблицi: 
Найменування показника Земельнi дiлянки Комп'ютери Приладдя Транспортнi засоби Iншi 
основнi засоби Всього 
та примiщення та обладнання та iнвентар  
Вартiсть, Переоцiнена сума, тис. грн.  
187 391 9 056 4 323 4 240 3 223 208 233 
Залишки на початок перiоду (первiсна вартiсть)  
Надiйшло за рiк 0 705 0 0 298 1 003 
Вибуло за рiк 2163 10 0 0 5 2 178 
Переоцiнка основних засобiв 8094 0 0 0 8 094 
193 322 9 751 4 323 4 240 3 516 215 152 
Залишки на кiнець перiоду (первiсна вартiсть)  
Амортизацiя, тис. грн.  
Найменування показника Земельнi дiлянки та примiщення Комп'ютери Приладдя Транспортнi 
засоби Iншi основнi засоби Всього 
та обладнання та iнвентар  
Залишки на початок перiоду (знос) 49 651 7 653 4 195 3 567 1 809 66 875 
Нараховано амортизацiї за рiк 3 398 638 29 284 43 4 392 
Вибуло зносу за рiк -376 0 0 0 0 376 
Переоцiнка зносу 2 074 0 0 0 0 2 074 
Залишки на кiнець перiоду (знос) 54 747 8 291 4 224 3 851 1 852 72 965 
Чиста балансова вартiсть станом на 31.12.2016 р. 138 575 1 460 99 389 1 664 142 187 
Результати переоцiнки вiдображено на пiдставi звiту з оцiнки вартостi, проведеної незалежним 
професiйним оцiнювачем. Для оцiнки справедливої вартостi був використаний метод 
порiвняльного аналiзу продажiв. Метод порiвняльного аналiзу продажiв передбачає встановлення 
справедливої вартостi шляхом порiвняння продажiв подiбних або взаємозамiнних об’єктiв майна 
та вiдповiдних ринкових даних. Загалом вартiсть оцiнюваних примiщень порiвнюється з цiною 
продажу подiбних примiщень на ринку нерухомостi. 
Показники дiяльностi ПрАТ «УСК АСКА» з видiв 
добровiльного страхування у 2017 р..  



 
Види страхування Страховi премiї, отриманi Страховi премiї, переданi у перестрахування Страховi 
виплати/вiдшкодування: Страховi виплати, компенсованi перестраховиками 
Страхування вiд нещасних випадкiв 2 456 23 341 -  
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 53 994 - 32 268 - 
Страхування здоров'я на випадок хвороби 1 868 - 611 -  
Страхування залiзничного транспорту 97 427 92 444 - - 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 53 388 4 018 31 370 112 
Страхування повiтряного транспорту 26 - - -  
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 21 
- - -  
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 2 471 1 193 - - 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 101 014 82 735 74 - 
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 182 298 166 977 33 050 30 828 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) 2 238 - 319 -  
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 
цiєї статтi) 16 644 5 665 33 -  
Страхування медичних витрат 6 420 116 581 -  
Страхування сiльськогосподарської продукцiї 9 243 8 921 57 644 57 767 
Всього: 529 508 362 092 156 291 88 707 
 
 
 
Показники дiяльностi ПрАТ «УАСК АСКА» з видiв 
обов'язкового страхування у 2017 р.  
 
Види страхування Страховi премiї, отриманi Страховi премiї, переданi у перестрахування Страховi 
виплати/вiдшкодування: Страховi виплати, компенсованi перестраховиками 
Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в 
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ.бюджету України) на випадок iнфiкування 
вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових обов'язкiв 12 - - - 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) 200 - - - 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 368 - 18 - 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 17 449 10004 - - 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 
договорами) 28 793 849 10 577 - 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за мiжнародними 
договорами) 57 079 18 535 20 980 8 595 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може 
бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту 16 098 9 172 - - 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру 468 3 - - 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 454 - - - 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок 
володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 56 - - - 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 1124 - - - 



Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 
псування 1  
Страхування професiйної вiдповiдальностi осiб, дiяльнiсть яких може заподiяти шкоду третiм 
особам, за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України - - 500 - 
Всього: 122 102 38 563 32 075 8 595 
 
Як наглядно подано у таблицях з показниками страхової дiяльностi, у 2017 роцi обсяги 
перестрахування не перевищують страховi платежi. Незначне перевищення компенсацiї частки 
страхової виплати над страховим вiдшкодуванням з такого виду, як страхування 
сiльськогосподарської продукцiї, пояснюється впливом курсової рiзницi на момент формування 
дебет-ноти (вимоги) та моментом надходження грошових коштiв. 
 
Цiннi папери, наявнi для продажу  
Цiннi папери, наявнi для продажу, на 31 грудня 2015-2017 р.р., представленi наступним 
портфелем: 
Тис. грн. 
Показник 2015 рiк 2016 рiк 2017 рiк 
Акцiї iнших компанiй 2 521 3 055 2 388 
Частки 3 405 - - 
Облiгацiї внутрiшнього державного займу - 3 296 5 483 
Акцiї дочiрньої компанiї 18 328 18 328 18 328 
Усього 24 254 24 679 26 199 
у тому числi:  
Оцiненi за вартiстю придбання 21 733 21 624 18 328 
Оцiненi за справедливою вартiстю 2 521 3 055 7 871 
 
Дебiторська заборгованiсть та виплаченi аванси  
за операцiями страхування та перестрахування  
Дебiторська заборгованiсть та перерахованi аванси за операцiями страхування та перестрахування 
на 31 грудня представлена таким чином:  
Тис. грн. 
Показник 2015 2016 2017 
Дебiторська заборгованнiсть  
за операцiями страхування 358 962 90 956 107 352  
Передоплата перестраховику 37 295 15 557 14 125  
Усього 396 257 106 513 121 477  
 
Iншi активи 
Iншi активи на 31 грудня представленi таким чином: 
Тис. грн. 
Показник 2015 рiк 2016 рiк 2017 рiк 
Передоплата за матерiали та послуги 1 626 2 382 3 189 
Активи, отриманi за регресними позовами 3 429 3 470 2 336 
Матерiали, витратнi матерiали та iншi активи 625 669 576 
Позики працiвникам 102 103 0 
 
Акцiонерний капiтал 
Показники акцiонерного капiталу на кiнець звiтного року ретроспективно наведенi у таблицi 
нижче  
Тис. грн. 
Показник 2015 рiк 2016 рiк 2017 рiк 
Види акцiй Кiлькiсть акцiй // номiнальна вартiсть акцiй Кiлькiсть акцiй // номiнальна вартiсть 
акцiй Кiлькiсть акцiй // номiнальна вартiсть акцiй 



Простi акцiї 186 957 // 18 695 665 186 957 // 18 695 665 186 957 // 18 695 665 
Привiлейованi акцiї 62 823 // 628 62 823 // 628 62 823 // 628 
Разом… 18 758 488 // 187 585,00 18 758 488 // 187 585,00 18 758 488 // 187 585,00  
Банкiвськi кредити та позики 
Протягом 2017 року компанiя не отримувала кредити та iншi позики 
Станом на 31.12.2017 року ПрАТ «ПрАТ «УАСКА АСКА»» має поточнi зобов’язання в розмiрi 15 
350,0 тис. грн. за двома кредитними лiнiями (8000,0 тис. грн. та 7 350,0 тис. грн.) вiд банкiвської 
установи (ПАТ «ПУМБ»), що були отриманi у попереднiх роках. 
Тис. грн. 
Показник 2015 рiк 2016 рiк 2017 рiк 
Достроковi кредити 490 149 0 
Короткостроковi кредити 15 350 15 350 15 350 
 
Разом 15 840 15 499 15 350 
 
Банкiвськi кредити забезпеченi: 
- земельними дiлянками та будiвлями балансовою вартiстю 10 608,8 тис. грн.. (для порiвняння: це 
показник становив на 31 грудня 2015р. - 9833,3 тис. гривень , на 31.12.2014 р. – 25 511,4 тис. 
гривень); 
- депозитами на суму 9000,0 тис. грн. та 1500,0 тис. грн. станом на 31 грудня 2017р.. 
Протягом звiтного року Товариством надано безповоротну фiнансову допомогу пов’язанiй особi: 
ПАТ «СИСТЕМ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в розмiрi 680,0 тис. грн. та 650,0 тис. грн.. 
Кредиторська заборгованiсть та отриманi аванси за операцiями страхування i перестрахування 
Кредиторська заборгованiсть та отриманi аванси за операцiями страхування i перестрахування на 
31 грудня має наступнi показники: 
Тис. грн. 
Показник 2015 2016 2017 
Передплаченi страховi премiї 9262,2 13807 2630 
Кредиторська заборгованнiсть 286 879 37 406 44 578  
за операцiями перестрахування  
Усього 296 141 51 213 47 208  
Iншi зобов’язання на кiнець звiтного фiнансового року  
Тис. грн.  
Показник 2015 2016 2017 
Iншi зобов’язання 11 147,40 57 335,00 17 667 
 
Визнання зобов’язань по виплатам працiвникам 
Виплати працiвникам - це всi форми компенсацiї, якi працедавець надає працiвникам в обмiн на їх 
послуги компанiї. 
Сьогоднiшня вартiсть зобов’язань по визнаних виплатах - це сьогоднiшня вартiсть очiкуваних 
майбутнiх платежiв, необхiдних для погашення заборгованостi, яка виникає в результатi надання 
послуг працiвником в поточному i попередньому перiодах. 
Тис. грн.  
Показник 2015 рiк 2016 рiк 2017 рiк 
За виплатами працiвникам 824 1 006 1 060 
За розрахунками з пенсiйним фондом, фондами соцiального страхування 388 240 281 
Забезпечення вiдпусток 500 800 661 
Резерв невиплачених премiй - - 465 
Усього: 1 712 2 046 2 467 
Винагорода основних керiвникiв 
До складу основного управлiнського персоналу входять 9 керiвникiв вищої ланки (у 2015-2017 
роках – також 9 керiвникiв вищої ланки). 
Винагорода працiвникiв керiвного складу складається iз заробiтної плати в розмiрi 4975 тис. грн. 



та премiй в розмiрi 150 тис. грн.. 
Витрати з податку на прибуток 
Застосована ставка оподаткування прибутку становить 3% валової суми страхових премiй за 
укладеними договорами страхування, що визначається згiдно з податковим законодавством, 
введеним в дiю у 2015 роцi. Ставка податку на прибуток вiд дiяльностi, не пов’язаної iз 
страхуванням, становила 18%. 
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким 
чином: 
Тис. грн.  
Показник 2015 рiк 2016 рiк 2017 рiк 
Поточний податок 28 802 3 057 7 705 
Вiдстрочений податок: виникнення - 2 758 3 610 
Вiдстрочений податок: сторно тимчасових рiзниць - - - 
Разом… 28 802 5 815 11 315 
Звiт про сукупний дохiд (прибуток) 
МСФЗ №1 вимагає подавати звiт про сукупний дохiд (прибуток), однiєю з складових частин якого 
є звiт про фiнансовi результати. 
Звiт про сукупний дохiд (прибуток) включає такi елементи:  
Прибуток за рiк згiдно звiту про фiнансовi результати  
Iнший сукупний прибуток: 
Елементи, якi не будуть рекласифiкованi на статтi прибутку/збитку 
- Переоцiнка основних засобiв; 
- Переоцiнка фiнансових активiв, наявних для продажу; 
- Податок на прибуток, що припадає на елементи, якi не можуть бути рекласифiкованими на 
прибуток/збиток. 
Елементи, якi можуть в подальшому бути рекласифiкованими на статтi прибутку/збитку 
- Курсовi рiзницi вiд проведення операцiй з iноземною валютою ; 
- Переоцiнка фiнансових активiв, наявних для продажу; 
- Хеджування грошового потоку; 
Податок на прибуток, що припадає на елементи, якi можуть бути рекласифiкованi як 
прибуток/збиток 
- Iнший сукупний прибуток пiсля оподаткування 
- Загальний сукупний прибуток 
Звiт про сукупний дохiд (прибуток) представлений у наступнiй таблицi: 
Тис. грн.  
Показник 2015 рiк 2016 рiк 2017 рiк 
Прибуток/Збиток за рiк згiдно Звiту про фiнансовi результати -57263 7660 15058 
Iнший сукупний прибуток 25723 8309 5039 
Загальний сукупний прибуток -31 540 15 969 20 097 
Умовнi та потенцiйнi зобов’язання 
Уряд України постiйно запроваджує низку змiн у податковому законодавствi. У результатi таких 
змiн, внаслiдок комерцiйного тиску чи юридичних вимог Компанiя може мати необхiднiсть 
понести видатки для продовження конкретної дiяльностi в майбутньому. 
Iнформацiя, надана у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2017 року, вiдповiдає вимогам 
релевантностi, але достеменно не вiдображає всi можливi ризики у зв’язку з негативними змiнами 
в полiтичному та економiчному середовищах України. 
На дiяльнiсть компанiї впливають фактори широкого соцiального спектра. Зокрема значну питому 
вагу впливу мають полiтичнi, економiчнi, соцiальнi фактори країни в цiлому. На фiнансовий стан 
компанiї впливає нестабiльнiсть законодавчої бази, та iншi економiко-соцiальнi i полiтичнi 
фактори. 
15. Подiї пiсля дати балансу  
Суттєвих подiй, що потребували б їх додаткового вiдображення у фiнансовiй звiтностi за минулий 
2017 рiк, пiсля дати балансу не вiдбулося. 



 
Генеральний директор А.О. Шукатко 
Головний бухгалтер В.В. Козорiз  


