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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 32079024 

4. Місцезнаходження 

 39627, Полтавська обл., мiсто Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (0536) 792830, (0536) 792832 

6. Електронна поштова адреса  

 buhoniks@oniks.pl.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2016 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 77 Бюлетень. Цiннi папери України  27.04.2016 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.oniks.pl.ua в мережі Інтернет 27.04.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

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  

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 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  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

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 включенодо 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 X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

32. 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)  

33. Примітки: 

П.1 змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П.2 змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П.3 змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П.4 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки в товариствi не створено посаду корпоративного 

секретаря. 

 

П.5 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв 

емiтента не проводилася. 

 

П.6 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 

роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П. 7 (1) змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П. 7 (2) змiсту - iнформацiя наявна. Iнформацiя про паспортнi данi посадових осiб вiдсутня, 

оскiльки не було надано згоду на розкриття паспортних даних. 

 

П. 8 змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П. 9 змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П. 10 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 



 

П. 11 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П. 12 (1) змiсту - iнформацiя наявна.  

 

П. 12 (2) змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не випускалися облiгацiї. 

 

П. 12 (3) змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не випускалися iншi цiннi папери. 

 

П. 12 (4) змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не випускалися похiднi цiннi 

папери. 

 

П. 12 (5) змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював викуп власних акцiй 

протягом звiтного перiоду. 

 

П. 13 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П. 14 (1) змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П. 14 (2) змiсту - iнформацiя  не заповнюється, оскiльки  емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть, 

а вiдповiдно до пiдпункту 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 в таблицi "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв 

емiтента" вказується розрахунок вартостi чистих активiв, який складається акцiонерними 

товариствами та емiтентами - товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що 

здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування. 

 

П. 14 (3) змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П. 14 (4) змiсту - iнформацiя  не заповнюється, оскiльки  емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть, 

а вiдповiдно до пiдпункту 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 таблиця "Iнформацiя про обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї"  заповнюються емiтентами, якi займаються видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

П. 14 (5) змiсту - iнформацiя  не заповнюється, оскiльки  емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть, 

а вiдповiдно до пiдпункту 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 



емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826 таблиця "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї" заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються 

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

води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

П.15 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П.16 змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П.17 змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П.18 змiсту - iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П.19 (1-5) змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 

глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

03.12.2013р. № 2826,  рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) 

розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не 

здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 

товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану 

iнформацiю. 

 

П.20 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П.21 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 



П.22 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

 

 

П.23 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П.24 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П.25 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П.26 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П.27 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П.28 змiсту - iнформацiя наявна. 



 

 

 

П.29 змiсту -  iнформацiя не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1 глави 

4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826,  

рiчна iнформацiя емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 

також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 

розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв, не включає вказану iнформацiю. 

 

П.30 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом складено рiчну фiнансову звiтнiсть 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 

 

П.31 змiсту - iнформацiя наявна. 

 

П.32 змiсту -  iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснює емiсiю цiльових облiгацiй. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 A01 №360416 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 05.07.2002 

4. Територія (область) 

 Полтавська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 25200000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 22 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 65.20 - Перестрахування 

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

10. Органи управління підприємства 

 Не заповнюється, оскiльки ПрАТ СК "ОНIКС" є акцiонерним товариством. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-фiнансовий банк" 

2) МФО банку 

 331768 

3) Поточний рахунок 

 26502044101 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Промислово-фiнансовий банк" 

5) МФО банку 

 331768 

6) Поточний рахунок 

 26502044101 

 

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 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АГ №569428 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 



не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АГ №569429 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 

стихiйних явищ 

АГ №569430 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

АГ №569431 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

залiзничного транспорту 

АГ №569432 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

здоров'я на випадок хвороби 

АГ №569433 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

кредитiв (у тому числi 

вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредиту) 

АГ №569434 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

майна (крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу) 

АГ №569435 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного медичного 

страхування (безперервне 

страхування здоров'я) 

АГ №569436 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 



Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

медичних витрат 

АГ №569437 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АГ №569438 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних 

вантажiв 

АГ №569439 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АГ №569440 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового особистого 

страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

АГ №569441 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

вiдповiдальностi перед третiми 

особами (крiм цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв 

водного транспорту 

АГ №569442 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 

Повна назва виду дiяльностi: "Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 

(крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)." Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї 

виданої лiцензiї не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового особистого 

страхування працiвникiв 

вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

АГ №569443 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



Державного бюджету України) 

та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (к 

Опис 

Повна назва виду дiяльностi: " Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового особистого 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)." Лiцензiя видана 

безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї не 

потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

судових витрат 

АГ №569444 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

фiнансових ризикiв 

АГ №569445 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового 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, господ 

АГ №569446 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 

Повна назва виду дiяльностi: "Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового 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". Лiцензiя видана безстроково, 

продовження термiну дiї виданої лiцензiї не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

iнвестицiй 

АГ №569447 03.02.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового авiацiйного 

страхування цивiльної авiацiї 

АВ №584884 25.08.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

АВ №584885 25.08.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



Опис 
Лiцензiя видана безстроково, продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

не потребується. 

 

13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Градосфера" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Код за ЄДРПОУ 

 25154997 

4) Місцезнаходження 

 39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, б. 4 

5) Опис  

 Протягом 2015 року ПрАТ СК "ОНIКС" не брало участь у створеннi юридичних осiб.  

ПрАТ СК "ОНIКС" є учасником ТОВ "Градосфера" та володiє часткою в статутному капiталi в 

розмiрi 79,0997%, протягом 2015 року розмiр частки ПрАТ СК "ОНIКС" в статутному капiталi 

ТОВ "Градосфера" не змiнювався. ПрАТ СК "ОНIКС" користується всiма правами, наданими 

учаснику, згiдно чинного законодавства та Статута ТОВ "Градосфера". Протягом 2015 року 

ПрАТ СК "ОНIКС" до органiв управлiння ТОВ "Градосфера" не обирався/призначався. 

 

 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Готельний комплекс "Європейський" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Код за ЄДРПОУ 

 31773333 

4) Місцезнаходження 

 36922, м. Кременчук, проспект 50-рiччя Жовтня, б. 35 

5) Опис  

 ПрАТ СК "ОНIКС"є учасником ТОВ "Готельний комплекс "Європейський" та володiє 

часткою в статутному капiталi в розмiрi 84,86121%, протягом 2015 року ПрАТ СК "ОНIКС" 

збiльшило частку  в статутному капiталi ТОВ "Готельний комплекс "Європейський" на 10000,00 

тис. грн.; набуття участi здiйснено за рахунок грошових коштiв. ПрАТ СК "ОНIКС" 

користується всiма правами, наданими учаснику, згiдно чинного законодавства та Статута ТОВ 

"Готельний комплекс "Європейський".  

Згiдно з протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВ "Готельний комплекс "Європейський" вiд 

28.04.2011 року "ПрАТ СК "ОНIКС" обрано ревiзором, у зв'язку з чим останнiй користується 

всiма повноваженнями, наданими ревiзору, згiдно чинного законодавства та Статута ТОВ 

"Готельний комплекс "Європейський".  

 

 

 

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

1) Посада 

 Ревiзор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лихошвай Наталiя Валентинiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 повна вища економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПрАТ СК "ОНIКС", ревiзор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 20.03.2015, обрано до прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про її 

вiдкликання. 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Ревiзора встановленi в Статутi товариства та Положеннi про 

ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПрАТ СК "Онiкс". Посаду займає безоплатно. Змiни у 

персональному складi  протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 32 роки. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ТОВ "Євробудсервiс",  головний бухгалтер 

Фiлiї "Торговельно-розважальний комплекс "Європа" ТОВ "Градосфера", ревiзора ПрАТ СК 

"Онiкс". Обiймає посаду головного бухгалтера Фiлiї "Торговельно-розважальний комплекс 

"Європа" ТОВ "Градосфера" (Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ленiна, 7) та директора 

фiнансового ТОВ "Градосфера" (Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, б. 4). 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лавриков Андрiй Павлович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 повна вища економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ СК "Онiкс", заступник Генерального директора  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 30.03.2010, обрано до прийняття загальними зборами рiшення про його вiдкликання 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Генерального директора встановленi в Статутi товариства. 

Винагорода посадовiй особi виплачувалася згiдно з штатним розкладом та положенням про 

оплату працi емiтента. Додаткової винагороди в грошовiй та натуральнiй формi не отримував. 

Змiни у персональному складi  протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Загальний стаж роботи 18 рокiв. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: радник з фiнансово - економiчних питань  ЗАТ 

"Торговий дiм "Укртатнафта",  радник з фiнансово - економiчних питань  ТОВ"Торговий дiм - 

Укртатнафта",  начальник Управлiння економiчного аналiзу та бюджетного планування 



Публiчного акцiонерного товариства "Промислово-фiнансовий банк".  Станом на 31.12.2015р. 

обiймав посаду консультанта з фiнансово-економiчних питань ТОВ "Кребо Iнтернешнл" 

(Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свiштовська, буд. 11). Посадова особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Юшко Наталiя Василiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 повна вища економiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ Страхова компанiя "ОНIКС", Перший заступник Генерального директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 01.01.2010, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки головного бухгалтера встановленi в посадовiй iнструкцiї. 

Винагорода посадовiй особi виплачувалася згiдно з штатним розкладом та положенням про 

оплату працi емiтента. Додаткової винагороди в грошовiй та натуральнiй формi не отримувала. 

Змiни у персональному складi  протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Загальний стаж роботи 41 рiк. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ПрАТ СК "ОНIКС". Посади 

на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генральний 

директор 

Лавриков Андрiй 

Павлович 

    0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Юшко Наталiя 

Василiвна 

    0 0 0 0 0 0 

Ревiзор Лихошвай Наталiя 

Валентинiвна 

    0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

ТОВ "Лексана Б.В." 22052839 1033M, Амстердам, 

Тутсенбордвег,буд.55 

6 999 600 99,9943 6 999 600 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

        

Усього 6 999 600 99,9943 6 999 600 0 0 0 



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 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.07.2002 360/1/02 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1601011000 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

1 6 000 000 6 000 000 100 

Опис 

Внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх 

ринках не здiйснювалася. 

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг/делiстинг акцiй емiтента на фондових бiржах 

не вiдбувався. 

Мета додаткової емiсiї: акцiї випускалися вперше.  

Спосiб розмiщення: всi випущенi простi iменнi акцiї були розмiщенi серед акцiонерiв за номiнальною вартiстю та оплаченi в повному обсязi. 

Дострокове погашення: не було. 

 

20.10.2004 622/1/04 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1601011000 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

1 7 000 000 7 000 000 100 

Опис 

Внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснювалася торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. 

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг/делiстинг акцiй емiтента на фондових бiржах 

не вiдбувався. 

Мета додаткової емiсiї: акцiї випускалися з метою дотримання умов забезпечення платоспроможностi страховика. 

Спосiб розмiщення: всi випущенi простi iменнi акцiї були розмiщенi серед акцiонерiв за номiнальною вартiстю та оплаченi в повному обсязi. 

Дострокове погашення: не було. 

 

13.05.2010 190/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000074322 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 7 000 000 7 000 000 100 

Опис 
У зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено форму випуску 

акцiй та найменування емiтента, ДКЦПФР здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та видане нове свiдоцтво. 

28.12.2010 1228/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000074322 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

3,6 7 000 000 25 200 000 100 

Опис Внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх 



ринках не здiйснювалася. 

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг/делiстинг акцiй емiтента на фондових бiржах 

не вiдбувався. 

Мета додаткової емiсiї: акцiї випускалися з метою дотримання умов забезпечення платоспроможностi страховика шляхом збiльшення 

номiнальної вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi, випуск акцiй не мав на метi 

покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi товариства. 

Спосiб розмiщення: всi випущенi простi iменнi акцiї були розмiщенi серед акцiонерiв за номiнальною вартiстю та оплаченi в повному обсязi. 

Дострокове погашення: не було. 

 

 



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: 30 16 0 0 30 16 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 30 16 0 0 30 16 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

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 30 16 0 0 30 16 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2015р.становить 

479,0 тис.грн., накопичено амортизацiї 463,0 тис.грн. Основний склад 

основних засобiв: два автомобiлi, офiсна технiка, меблi.Ступiнь 

амортизацiї основних засобiв 96%.. Основнi засоби за рiк не 

придбавались. Переоцiнка основних засобiв  не проводилась. Протягом 

року списано основних засобiв на суму 3,0тис.грн.за рахунок 

амортизацiї. Основнi засоби, що наданi пiд заставу  зобов'язань, 

вiдсутнi. Компанiя користується орендованим примiщенням, яке 

знаходиться за адресою: 39627, м.Кременчук, квартал 297, буд.22Б 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 
X 0 X X 



видом): 

Податкові зобов'язання X 2 293 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 440 X X 

Усього зобов'язань X 2 733 X X 

Опис Товариство протягом звiтного перiоду кредити  банкiв не 

отримувало, облiгацiї, iпотечнi цiннi папери, сертифiкати 

ФОН, векселi та iншi цiннi папери не випускало, фiнансову 

допомогу  не отримувало та не надавало. 

Iншi  зобов'язання Товариства станом на 31.12.2015 року 

складаються:  поточної кредиторської заборгованостi за 

договорами перестрахування 283тис.грн.; поточнi 

забезпечення  на виплату вiдпусток працiвникам - 154тис.грн; 

з кредиторської заборгованостi  iншої 3тис.грн. 

 

 

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 2013 1 0 

2 2014 1 0 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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) 

 

 

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) 

Голосування з питань порядку денного здiйснювалося вiдкрито, 

пiдняттям рук, за винятком питань, голосування з яких згiдно вимог 



законодавства здiйснюється за допомогою бюлетенiв для голосування 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

Розподiл прибутку ПрАТ СК "ОНIКС", отриманого за результатами 

дiяльностi Товариства у 2010-2013 роках. Затвердження розмiру 

дивiдендiв, строку та порядку їх виплати.Збори не вiдбулися. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 0 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 



останніх трьох років?  0 

 

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 

Інше (запишіть) В 2015 р. в ПрАТ СК "ОНIКС" Наглядова рада не створена 

Інше (запишіть)  

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

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) 

В ПрАТ СК "ОНIКС" Наглядова рада не створена.Вiдповiдно до 

Положення про наглядову раду ПрАТ СК "ОНIКС", за рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв членам наглядової ради у перiод виконання 

ними своїх обовязкiв може виплачуватись винагорода. 

 

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) 

Згiдно з Положенням про наглядову раду ПрАТ СК "Онiкс" 

головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, 

яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено 

обiймати посади в органах управлiння господарських 

товариств. 

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) 

Згiдно з ч. 2 ст. 51 Закону України "Про акцiонернi товариства" в 

акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих 

акцiй 10 осiб i бiльше створення наглядової ради є обов'язковим, а в 

товариствi з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй 9 осiб i 

менше у разi вiдсутностi наглядової ради її повноваження можуть 

здiйснюватися загальними зборами. У зв'язку з тим, що вiдповiдно до 

зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, наданого ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України", кiлькiсть акцiонерiв - власникiв 

простих акцiй ПрАТ СК "Онiкс" складала 4 особи, 25 квiтня 2012 року 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "Онiкс" (протокол вiд 

25.04.2012 року) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 

Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС. Новий склад Наглядової ради не 

обирався.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 
так так ні ні 



органу 

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 так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так 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 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн



йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

му 

товаристві 

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів 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)  ні 

 

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) 

Зовнiшнiй аудитор не змiнювався. 

 

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) 

Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi ПрАТ СК "ОНIКС" в минулому роцi. 

 

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 
X 

Не визначились  

 

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? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  так 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 25.04.2013; яким органом управління 

прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС". 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Кодекс  корпоративного управлiння ПрАТ СК "ОНIКС"  розмiщений на веб-

сторiнцi ПрАТ СК "ОНIКС"  за адресою: http://www.oniks.pl.ua. 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

ПрАТ СК "ОНIКС" дотримується принципiв корпоративного управлiння, що викладенi 

(розмiщенi) у Рiшеннi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 

2014 р. N 955 "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння", а також у внутрiшнiх 

документах Товариства - Кодексi корпоративного управлiння Приватного акцiонерного 

товариства Страхова компанiя "ОНIКС", текст якого розмiщений на веб-сторiнцi ПрАТ СК 

"ОНIКС" (http://www.oniks.pl.ua), Статутi Приватного акцiонерного товариства Страхова 

компанiя "ОНIКС", Положеннi про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Приватного акцiонерного 

товариства Страхова компанiя "ОНIКС", Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства Страхова компанiя "ОНIКС", Положеннi про внутрiшнiй аудит в 

Приватному акцiонерному товариствi Страхова компанiя "ОНIКС". Факти вiдхилення протягом 

року вiдсутнi.   

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

ПрАТ СК "ОНIКС" створено з метою здiйснення господарської дiяльностi для задоволення 

суспiльних потреб, досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку в 

iнтересах акцiонерiв Товариства. 

 

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 

Протягом року вiдбулася змiна власникiв iстотної участi. 08.04.2015 р. ПрАТ СК "ОНIКС" 

отримано вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi 

України реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 31.03.2015 р. Вiдповiдно 

до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 

голосуючих акцiй, а саме: Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лексана Б.В." (номер 

комерцiйного реєстру 22052839, мiсцезнаходження: Тутсенбордвег, буд. 55, оф. 1033 MZ, 

Амстердам) набуто акцiї ПрАТ СК "ОНIКС" у розмiрi 99,9943 % статутного капiталу (збiльшено 

участь з 0% до 99,9943%); фiзичнi особи Матицин Володимир Митрофанович та Матицина 

Тетяна Юрiївна зменшили участь в ПрАТ СК "ОНIКС" до 0%. ТОВ "Лексана Б.В." вiдповiдає 

встановленим законодавством вимогам. 

 

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 

Факти порушення вiдсутнi.  

 

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 звiтного року заходи впливу органами державної влади до ПрАТ СК "ОНIКС", в тому 

числi до членiв його наглядової  ради та виконавчого органу, не застосовувалися. 

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

В Товариствi згiдно Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг № 295 вiд 04.02.2014р. "Про затвердження Вимог до органiзацiї 

i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика" розроблено стратегiю управлiння 

ризиками в Приватному акцiонерному товариствi Страхова компанiя "ОНIКС". Управлiння 

ризиками направлене на уникнення та мiнiмiзацiю збиткiв; пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення 

вразливостi до них, визначення ймовiрностi настання ризику та вiдповiдного розмiру страхових 

тарифiв;  створення фондiв для гарантованого повного вiдшкодування збиткiв. Мета   

управлiння   ризиками   -   забезпечити   дотримання   вимог  щодо платоспроможностi з  

урахуванням рiвня прийнятих ризикiв, сприяти пiдвищенню вартостi  власного  капiталу  

Компанiї, одночасно  забезпечуючи  досягнення  цiлей багатьох зацiкавлених сторiн, а саме: 

страхувальникiв, перестрахувальникiв; керiвникiв; працiвникiв; акцiонерiв (власникiв); 

iнвесторiв та кредиторiв; iнших сторiн. Система управлiння ризиками ПрАТ СК "ОНIКС" 

включає в себе наступнi процедури: 1) Монiторинг ризику;2) Облiк i оцiнка ризикiв;3) 

Iдентифiкацiя ризику. Повiдомлення про настання несприятливих подiй; 4)Управлiння ризиками 

та монiторинг реалiзацiї заходiв iз управлiння ризиками; 5) Звiтування, iнформацiя та 

комунiкацiя. Основними завданнями управлiння ризиками є контроль за тим, щоб схильнiсть до 

ризикiв залишалась в прийнятних межах. Високолiквiднi активи компанiї (грошовi кошти), 

вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, 

розмiщуються виключно у банкiвських установах "iнвестицiйного" рiвня за нацiональною 

шкалою. Обсяги перестрахування, якi було передано протягом 2015р. належать  страховим 

компанiям резидентам , якi мають  рейтинг фiнансової надiйностi на рiвнi "ua AA" за 

нацiональною шкалою. 

 

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 

25 квiтня 2012 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС" (протокол вiд 25 

квiтня 2012 року) обрано (призначено) внутрiшнiм аудитором ПрАТ СК "ОНIКС" Петрову 

Галину Михайлiвну на строк з 28 квiтня 2012 року до прийняття загальними зборами акцiонерiв 

рiшення про її вiдкликання. У зв'язку зi звiльненням Петрової Галини Михайлiвни за власним 

бажанням, 11 серпня 2015 року функцiї внутрiшнього аудитора покладено на Саєвич Ольгу 

Василiвну згiдно наказу № 30-К вiд 07.08.2015 року.  

Результатами функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю) є: 

застосування працiвниками Товариства у своїй дiяльностi  методичних рекомендацiй 

внутрiшнього аудитора з бухгалтерського облiку, оподаткування, аудиту; впровадження у 

роботу Товариства рекомендацiй внутрiшнього аудитора з  удосконалення автоматизованого  

облiку  страхових платежiв за видами страхування та резервiв незароблених премiй, складання 

звiтностi, розрахункiв з оподаткування, аудиту; пiдвищення ефективностi виконання 

виконавчим органом та працiвниками Товариства покладених на них обов'язкiв за 

рекомендацiями внутрiшнього аудитора, своєчасне та достовiрне складання фiнансової звiтностi 

Товариства згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв. Проведення згiдно рекомендацiй аудиту 

тесту на адекватнiсть технiчних резервiв щоквартально на протязi 2015 року актуарiєм. 

Данi,  зазначенi  в  примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до  положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку вiдповiдають вимогам по складанню фiнансової звiтностi за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдображено у формах фiнансової 

звiтностi. 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Факти вiдчуження протягом звiтного року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

Статутi ПрАТ СК "ОНIКС" розмiр, вiдсутнi.  

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Факти купiвлi - продажу протягом звiтного року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

Статутi ПрАТ СК "ОНIКС" розмiр, вiдсутнi. У зв'язку з цим, оцiнка таких активiв не 

здiйснювалася.  

 

 

 

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 

Протягом 2015 року ПрАТ СК "ОНIКС" здiйснювало з пов'язаними сторонами  наступнi 

операцiї: 

- ПрАТ СК "ОНIКС" надавало  послуги зi страхування для ТОВ "Градосфера" на загальну суму 

254,3 тис. грн., заборгованiсть вiдсутня; 

- ПрАТ СК "ОНIКС" придбало частку у  статутному капiталi  у ТОВ ГК "Європейський" на суму 

10 000,00 тис. грн., заборгованiсть вiдсутня; 

- на протязi 2015р. органам управлiння було здiйснено виключно тiльки виплату у виглядi 

заробiтної плати, а саме виконавчому органу - генеральному директору в сумi 269,4 тис. грн.; 

- операцiй з акцiонерами (власниками) товариства та кiнцевим бенефiцiарним власником 

(контролером) протягом року не вiдбувалось; 

- операцiї з  iншими пов'язаними особами не здiйснювались. 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 



державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг згiдно з вимогами 

рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20 сiчня 2015 року N 31 

та розпорядження Держкомфiнпослуг вiд 20.11.2012р. № 2316 

 

 

 

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) 

Наглядова рада в Товариствi не створена. Зовнiшнiй аудит страховика здiйснюється 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ААН"СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ", код за ЄДРПОУ 

24263164, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, Голосiївський район, вул. Гайдара, будинок 27, 

офiс 5. 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 15 рокiв 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 12 рокiв 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 iншi аудиторськi послуги не надавалися  

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв зовнiшнього та внутрiшнього аудиторiв не 

було, сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитору не було 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 протягом останнiх п'яти рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 стягнення до зовнiшнього аудитора Аудиторською палатою України  протягом  року не 

застосовувалися. Факти подання  недостовiрної звiтностi, що  пiдтверджена  аудиторським  

висновком,  вiдсутнi. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 скарги споживачiв фiнансових послуг розглядаються вiдповiдно до механiзму, 

встановленого дiючим законодавством України 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Генеральний директор Лавриков Андрiй Павлович   

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 протягом року стосовно надання фiнансових послуг до ПрАТ СК "ОНIКС" надiйшла одна 

скарга щодо розмiру страхового вiдшкодування, за результатами розгляду скарги порушень в 



дiях  ПрАТ СК "ОНIКС" не виявлено, страхове вiдшкодування виплачено у встановленому 

договором розмiрi, претензiї у скаржника до ПрАТ СК "ОНIКС" вiдсутнi. 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 позови до суду стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ СК "ОНIКС" вiдсутнi.  

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ААН 

"СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

24263164 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, 01033, м. Київ, вул. 

Гайдара, 27, оф.5 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

1525, 26.01.2001 

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 

Реєстраційний номер 328, серія 

П,  номер 000328, дата видачі 

19.03.2013, строк дії до 

26.11.2020 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2015 рiк 

Думка аудитора безумовно-позитивна 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
за ЄДРПОУ 32079024 

Територія Полтавська область, Автозаводський р-н за КОАТУУ 5310436100 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 13 

Адреса, телефон: 39627 мiсто Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б, (0536) 792830 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 337 337 

    первісна вартість 1001 337 337 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 30 16 

    первісна вартість 1011 482 479 

    знос 1012 ( 452 ) ( 463 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 95 926 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 4 424 106 527 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 1 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 100 718 106 880 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 0 2 

Виробничі запаси 1101 0 2 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 3 823 6 190 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 157 235 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 22 

Поточні фінансові інвестиції 1160 77 1 075 

Гроші та їх еквіваленти 1165 9 603 14 143 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 9 603 14 143 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 1 878 4 238 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 201 515 

    резервах незароблених премій 1183 1 677 3 723 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 15 552 25 905 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 116 270 132 785 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 200 25 200 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 1 420 1 420 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 58 449 58 815 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23 218 32 545 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 108 287 117 980 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 7 672 12 072 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 427 1 628 

    резерв незароблених премій 1533 7 245 10 444 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 7 672 12 072 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 33 2 293 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 33 2 293 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 19 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 88 283 

Поточні забезпечення 1660 170 154 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 3 

Усього за розділом IІІ 1695 311 2 733 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 116 270 132 785 

 

Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 

 

Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
за ЄДРПОУ 32079024 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2015 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 14 704 14 498 

Премії підписані, валова сума 2011 22 199 18 152 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 6 342 ) ( 2 991 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3 199 641 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 2 046 -22 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 327 ) ( 258 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 88 ) ( 286 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 14 289 13 954 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -887 -43 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1 201 -157 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 314 114 

Інші операційні доходи 2120 93 70 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 510 ) ( 2 150 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 087 ) ( 988 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 ) ( 17 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 9 896 10 826 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2 619 1 063 



Інші доходи 2240 120 45 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 2 108 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 12 635 9 826 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 942 -666 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 9 693 9 160 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9 693 9 160 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 243 186 

Витрати на оплату праці 2505 1 748 1 458 

Відрахування на соціальні заходи 2510 587 542 

Амортизація 2515 14 14 

Інші операційні витрати 2520 1 334 1 213 

Разом 2550 3 926 3 413 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 

 

Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
за ЄДРПОУ 32079024 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2015 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 11 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 741 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 41 15 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 19 871 17 691 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 553 520 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 7 719 ) ( 4 522 ) 

Праці 3105 ( 1 390 ) ( 1 245 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 664 ) ( 591 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 976 ) ( 803 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 681 ) ( 584 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 295 ) ( 219 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 741 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 7 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 237 ) ( 393 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 386 ) ( 276 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 9 097 10 396 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 3 940 1 408 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 2 499 1 021 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 10 996 ) ( 11 769 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 9 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4 557 -9 349 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 4 540 1 047 

Залишок коштів на початок року 3405 9 603 8 573 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 -17 

Залишок коштів на кінець року 3415 14 143 9 603 

 

Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 

 

Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
за ЄДРПОУ 32079024 

 

Звіт про власний капітал 
За 2015 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 25 200 0 1 420 58 449 23 218 0 0 108 287 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 25 200 0 1 420 58 449 23 218 0 0 108 287 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 9 693 0 0 9 693 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 366 -366 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 366 9 327 0 0 9 693 

Залишок на кінець року  4300 25 200 0 1 420 58 815 32 545 0 0 117 980 

 

Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 

 

Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до рiчного Фiнансового звiту 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 

Iдентифiкацiйний код (ЄДРПОУ) 32079024 

Повне найменування українською мовою ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 

Мiсце знаходження 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, будинок 22Б 

Телефони, факс, e-mail тел.  (0536) 79-28-30, факс (0536) 79-28-32     buhoniks@oniks.pl.ua 

Органiзацiйно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Банкiвськi реквiзити п/р 26502044101 в ПАТ "Промислово-фiнансовий банк",МФО 331768 

Участь в об'єднаннi фiнансових установ (назва об'єднання) Не має 

Назва посади, прiзвище та iнiцiали керiвника Генеральний директор Лавриков А.П. 

Прiзвище та iнiцiали головного бухгалтера Юшко.Н.В. 

Кiлькiсть штатних працiвникiв 16 

Кiлькiсть агентiв - юридичних осiб 2 

Кiлькiсть агентiв - фiзичних осiб 1 

Кiлькiсть працiвникiв 25 

Дата затвердження звiтностi  генеральним директором Товариства 25.02.2016р. 

Дата звiтностi та звiтний перiод 31.12.2015 року, звiтний рiк 2015 

     ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" (Товариство) 

створено згiдно з рiшенням засновникiв, що пiдтверджено протоколом установчих зборiв вiд 

04.07.2002 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 

зареєстровано 05 липня 2002р. виконкомом Кременчуцької мiської Ради народних депутатiв, 

про що зроблено запис у журналi облiку реєстрацiйних справ за № 4525 (Розпорядження № 851-

Р вiд 05.07.2002р.) У зв'язку зi змiною мiсцезнаходження  17.01.2011р. ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС"перереєстровано за 

адресою:39627,Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278. будинок 22Б, про що свiдчить 

свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А01 № 360416 пiд номером запису про замiну 

свiдоцтва №1 585 107 0015 000057 вiд 17.01.2011р., та довiдка з єдиного державного реєстру 

пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) АБ№597793 вiд 12.11.2012р. Органи управлiння 

Товариства є: загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада,  ревiзiйна комiсiя, генеральний 

директор. Згiдно Статуту, вiдповiдальним за господарську дiяльнiсть Товариства  є Генеральний 

директор.      Основним видом дiяльностi  Товариства є iншi послуги у сферi страхування. 

1. ПРИНЦИП ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

        Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi( МСФЗ), виданими  в Українi  Радою з  Мiжнародних  стандартiв 

бухгалтерського облiку в перекладi, який оприлюднений  на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства 

фiнансiв України на дату складання фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає  

нормам Нацiональної комiсiї,  що здiйснює  державне регулювання  у сферi ринкiв фiнансових 

послуг, якi чиннi на дату складання звiтностi.  

ПрАТ СК "ОНIКС" подає окрему фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСБО 27 "Окремi 

фiнансовi звiти", який слiд застосовувати для облiку iнвестицiй у дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi 

пiдприємства, якщо суб'єкт господарювання вирiшує  подавати окрему фiнансову звiтнiсть. Дане 

рiшення прийняте у вiдповiдностi до п. 4 МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", 

вiдповiдно до якого суб'єкт господарювання, який є материнським пiдприємством, складає 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть за винятком таких: 

а) материнському пiдприємству не потрiбно подавати консолiдовану фiнансову звiтнiсть, якщо 

воно вiдповiдає усiм таким умовам: (i) воно є дочiрнiм пiдприємством, яке повнiстю належить 

iншому суб'єктовi господарювання, або дочiрнiм пiдприємством, яке частково належить iншому 



суб'єктовi господарювання, i всi його iншi власники, в тому числi тi, якiв iнших випадках не 

мають права голосу, були поiнформованi про те, що материнське пiдприємство не подає 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть та не заперечують проти цього; (ii) його борговi iнструменти 

або iнструменти капiталу не перебувають в обiгу на публiчному ринку (внутрiшнiй або 

зарубiжнiй фондовiй бiржi або позабiржовому ринку, включаючи мiсцевий та регiональний 

ринки); (iii) воно не подає i не перебуває у процесi подання своєї фiнансової звiтностi до комiсiї 

з цiнних паперiв або iншого регулятора з метою випуску певного класу iнструментiв на 

публiчний ринок; та (iv) його кiнцеве або будь-яке промiжне материнське пiдприємство складає 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть, яка доступна для публiчного використання та вiдповiдає 

МСФЗ. На виконання вимог п. 4 МСФЗ 10 з метою подання окремої фiнансової звiтностi ПрАТ 

СК "ОНIКС" зробленi наступнi дiї, в результатi яких отримана наступна iнформацiя: Отримано 

лист вiд ТОВ "Лексана Б.В." країна Нiдерланди номер комерцiйного реєстру 22052839, яке є 

материнською компанiєю ПрАТ СК "ОНIКС"  про намiр нерезидента-материнської компанiї 

щодо складання ним консолiдованої фiнансової звiтностi, яка є доступною для публiчного 

використання та вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. ПрАТ СК "ОНIКС" 

не має боргових iнструментiв та iнструментiв власного капiталу, якi б перебували в обiгу на 

публiчному ринку. ПрАТ СК "ОНIКС" не подає i не перебуває у процесi подання своєї 

фiнансової звiтностi до НКЦПФР з метою випуску певного класу iнструментiв на публiчний 

ринок. Всi iншi власники ПрАТ СК "ОНIКС", крiм материнської компанiї, були поiнформованi 

про те, що Товариство не подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Заперечень вiд власникiв 

немає. При пiдготовцi та поданнi фiнансової звiтностi  вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) Товариство застосовувало Мiжнародний стандарт бухгалтерського 

облiку 1(МСБО 1)  " Подання фiнансової звiтностi". Дана фiнансова звiтнiсть за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2015року, є  окремою фiнансовою звiтнiстю Компанiї, яка пiдготовлена  у 

вiдповiдностi до МСФЗ.  

Дата затвердження фiнансової звiтностi :25.02.2016року 

Валюта звiтностi: Фiнансова звiтнiсть складена у грошовiй одиницi України - гривнi((UAH) на 

основi принципу iсторичної вартостi за виключенням переоцiнки окремих фiнансових 

iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".  

Одиниця вимiру: тис. грн.. 

Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї (МСБО 29): З 2001 року економiка України 

перестала бути гiперiнфляцiйною, отже вартiсть акцiонерного капiталу та основних засобiв 

Компанiї, яка представлена в одиницях вимiру, що дiють у перiод пiсля 01.01.2001р., склала 

основу для визначення вартостi у наступних перiодах. 

Принципи ведення бухгалтерського облiку: Бухгалтерськiй облiк ведеться у вiдповiдностi до 

законодавства України. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi МСФЗ. Товариство здiйснює вiдображення у бухгалтерському 

облiку  господарських операцiй, оцiнку активiв, статей власного капiталу  та зобов'язань 

Товариства  згiдно МСФЗ iз  застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, 

капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, що була вiдповiдним 

чином скоригована з метою приведення її у вiдповiднiсть до МСФЗ.  

Суб'єкт господарювання складає свою фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових 

коштiв) за принципом нарахування. 

2. ДОПУЩЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI 

      Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, 

який передбачає здатнiсть Компанiї реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання в 

процесi здiйснення звичайної дiяльностi. 

3. ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

     Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку страхової компанiї здiйснюється  

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку  Положення "Про органiзацiю 

бухгалтерського облiку i облiкову полiтику ПрАТ  СК "ОНIКС" вiд 28грудня 2011р .№25: 



 

Основнi принципи облiкової полiтики: 

1. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв здiйснюється з 

дотриманням принципiв обачностi, повного висвiтлення, послiдовностi, безперервностi, 

нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, 

перiодичностi. 

2.  При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй необхiдно 

застосовувати норми системи мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),а також норми вищевказаного Положення. 

3.  Функцiональна валюта та валюта подання даних фiнансової звiтностi. Функцiональною 

валютою Компанiї є Українська гривня, яка, будучи нацiональною валютою Українi, найкращим 

чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi проводяться Компанiєю операцiй i пов'язаних 

з ними обставин, що впливають на її дiяльнiсть. 

Українська гривня є також валютою представлення даних цiєї фiнансової звiтностi. Всi данi 

фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень. 

4. Використання оцiнок i суджень  

  Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та 

розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

вимог МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Допущення i 

зробленi на їх основi попереднiх оцiнок постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. 

Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх 

наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 

Компанiя здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i зобов'язань таким чином, щоб не 

переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану Компанiї, на 

наступнi звiтнi перiоди. Активи i зобов'язання Компанiї первiсно оцiнюються пiд час їх 

придбання чи виникнення та в подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод 

вiдповiдно до вимог МСФЗ. 

5. Класифiкацiя активiв та зобов'язань за строками погашення (поточнi/ непоточнi) 

здiйснюється пiд час їх первинного визнання залежно вiд термiну iснування,  користування, 

володiння ними Товариства в порiвняннi з її операцiйним циклом. Тривалiсть операцiйного 

циклу складає один календарний рiк. Тобто, на дату оприбуткування активи та зобов'язання 

класифiкуються за строками: непоточнi (бiльшi одного року) та поточнi (меншi та рiвнi одному 

року). Для визначення дати визнання або погашення активiв та зобов'язання користуються 

договорами, правилами випуску цiнних паперiв (за облiгацiями, тощо) та чинним 

законодавством.  

6. Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi основних засобiв чи 

нематерiальних активiв становить 2000,00 грн. Межi суттєвостi для запасiв, за виключенням 

паливно-мастильних матерiалiв, складає 500 грн. за одиницю.  

7. Активами визнаються такi ресурси, якi контролюються Компанiєю у результатi минулих 

подiй, використання яких, як очiкується приведе до збiльшення економiчних вимог. 

8. Фiнансовi iнструменти   Непохiднi фiнансовi iнструменти 

До непохiдних фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в пайовi та борговi цiннi папери, 

торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, кредити i 

позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються i представляються у звiтi про фiнансовий стан 

нетто-величиною тiльки тодi, коли Товариство має юридично здiйсниме право на їх взаємозалiк 

i має намiр або зробити розрахунки по ним на нетто-основi, або реалiзувати актив i погасити 

зобов'язання одночасно. Товариство має право вiднести непохiднi фiнансовi активи до одної з 

категорiй: фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку за перiод; фiнансовi активи, утримуванi до строку 

погашення;  позики i дебiторську заборгованiстю;  фiнансовi активи, наявнi для продажу. 



 

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку за перiод, - якщо фiнансовi активи, придбанi чи отриманi Товариством з 

метою регулярної купiвлi i продажу. Пiсля первiсного визнання такi активи переоцiнюються за 

справедливою вартiстю на кожну звiтну дату з вiднесенням результату переоцiнки на рахунки 

прибутку або збитку в фiнансовому результатi звiтного перiоду. 

Фiнансовi активи, утримуванi до строку погашення, - це фiнансовi активи, якi Товариство 

купляє чи отримує з метою утримування до термiну їх погашення. Пiсля первiсного визнання 

фiнансовi iнструменти, що утримуються Компанiєю до їх погашення, вiдображаються на дату 

балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка. 

Позики та дебiторська заборгованiсть не є такими, що котируються на активному ринку. Такi  

фiнансовi активи передбачають отримання фiксованих або пiддаються визначенню платежiв. 

Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою 

вартiстю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за 

вирахуванням збиткiв вiд їх знецiнення. Оцiнка за амортизацiйною вартiстю здiйснюється щодо 

позик та дебiторської заборгованостi строком бiльше 1 року. До позик та дебiторської 

заборгованостi вiдноситься дебiторська заборгованiсть по торговим та iншим операцiям. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, якi навмисно 

були визначенi в цiй категорiї, або якi не були класифiкованi нi в одну з перерахованих вище 

категорiй. Пiсля первiсного визнання вони оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої, 

вiдмiннi вiд збиткiв вiд знецiнення, визнаються в складi власних коштiв по рахунку резерву змiн 

справедливої вартостi. У момент припинення визнання iнвестицiї або при її знецiненнi сума 

загального прибутку або збитку, накопиченої в складi власних коштiв по рахунку резерву змiн 

справедливої вартостi, списується i переноситься до складу прибутку або збитку за перiод. При 

оцiнцi придбаних чи отриманих фiнансових iнструментiв iнших, нiж наявних у Товариства 

станом 01.01.2013р., наказом по Товариству  визначається мета їх придбання та категорiя, до 

якої будуть вiднесенi фiнансовi iнструменти. В залежностi вiд цього визначається метод оцiнки 

фiнансових iнструментiв на кiнець кожного звiтного перiоду. Непохiднi фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання фiнансових зобов'язань (включаючи зобов'язання, визначенi в категорiю 

фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку за перiод), здiйснюється на дату укладення угоди, в 

результатi якої Товариство стає стороною за договором, який являє собою фiнансовий 

iнструмент. Непохiднi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, 

яка збiльшується на суму витрат, якi безпосередньо вiдносяться до здiйснення угоди. Пiсля 

первiсного визнання цi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Товариство припиняє визнання фiнансового 

зобов'язання в той момент, коли припиняються або анулюються її обов'язки за вiдповiдним 

договором або закiнчується термiн їх дiї. Товариство може мати наступнi непохiднi фiнансовi 

зобов'язання: дивiденди, кредиторська заборгованiсть та аванси отриманi. Якщо справедливу 

вартiсть iнвестицiй не можна надiйно оцiнити, вони вiдображаються за фактичною вартiстю за 

вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. 

9. Грошовi та прирiвнянi до них кошти  Грошовi та прирiвнянi до них кошти включають 

готiвковi грошовi кошти, поточнi та кореспондентськi рахунки, депозити типу "овернайт" i 

поточнi депозити в банках з початковим термiном погашення менше одного року. Кошти, якi не 

можна використати для операцiй протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом 

операцiйного циклу внаслiдок обмежень, слiд виключати зi складу оборотних активiв та 

вiдображати як необоротнi активи. 

10. Зобов'язання - заборгованiсть що виникла внаслiдок минулих подiй, погашення якої у 

майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення корисностi. До зобов'язань вiдносяться: - 

кредити, отриманi вiд фiнансових установ; - позики, отриманi вiд нефiнансових установ або 

фiзичних осiб; - кредиторська заборгованiсть. 



11. Основнi засоби Всi об'єкти основних засобiв Товариства станом на 01.01.2015 року 

облiковуються в бухгалтерському облiку за моделлю собiвартостi. 

Власнi активи - об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними 

витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi якщо 

об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного 

використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. Визнання, 

облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається на основi МСБО 16 "Основнi засоби" з 

урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень. 

Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 

(експлуатацiї), установлений засiданням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше 

одного року. Облiковою одиницею основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв. Придбанi 

(створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi 

придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до 

робочого стану. З метою ведення бухгалтерського облiку створюються наступнi групи основних 

засобiв: група 1 "Будiвлi та споруди"; група 2 "Офiсне обладнання"; група 3 "Транспортнi 

засоби"; група 4 "Меблi та iнвентар"; група 5 "Машини  та обладнання "; група 6 "Iншi основнi 

засоби"; група 7 "Основнi засоби, якi не готовi до експлуатацiї". На дату балансу основнi засоби 

(крiм групи "будiвлi i споруди") облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з 

вирахуванням суми зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Будiвлi та споруди 

пiсля первiсного визнання облiковуються за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю). 

Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного 

методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на 

очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв, вираженого у роках. 

Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 12, або дiленням 

вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних 

засобiв вираженого у мiсяцях. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних 

активiв  визначається наказом Генерального директора щодо готовностi об'єкта до експлуатацiї. 

Лiквiдацiйна вартiсть переглядається на кожну звiтну дату рiчної фiнансової звiтностi. 

Нарахування амортизацiї здiйснюється наступним чином: з метою ведення податкового облiку - 

з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта основних засобiв в експлуатацiю; з метою 

ведення бухгалтерського облiку - з мiсяця готовностi об'єкта основних засобiв до експлуатацiї. 

12.  Нематерiальнi активи Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у 

вiдповiдностi з МСБО 38 "Нематерiальнi активи" з урахуванням зазначених в цьому Положеннi 

застережень. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка 

складається з вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або 

доведення об'єкту до робочого стану. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних 

активiв, який в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам щодо визнання ресурсу активом. Наступнi 

витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому 

випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до якого 

цi витрати вiдносяться. Очiкуваний строк корисного використання об'єкта основних засобiв 

встановлюється наказом Генерального директора.Нематерiальнi активи облiковуються за 

первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв 

розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи iз строку корисного 

використання об'єкту. Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного 

використання не пiдлягають амортизацiї. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює 

нулю. 

13. Знецiнення активiв Балансова вартiсть всiх активiв, за виключенням тих, до яких не 

застосовується МСБО  36, переглядається щодо можливого зменшення корисностi. Сума втрат 

вiд зменшення корисностi активу на кожну дату балансу визначається як рiзниця мiж його 

балансовою вартiстю та сумою очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi фактiв, що свiдчать про 



знецiнення, аналiзує iсторичнi данi щодо ступеня ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування 

та сум понесених збиткiв, скоригованi з урахуванням суджень керiвництва щодо поточних 

економiчних i кредитних умов, в результатi яких фактичнi збитки, можливо, виявляться бiльше 

або менше тих, яких можна було б очiкувати виходячи з iсторичних тенденцiй. Щодо 

фiнансового активу, який облiковується за амортизованою вартiстю, сума збитку вiд знецiнення 

розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка цього 

активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку 

оцiночного резерву, величина якого вiднiмається з вартостi дебiторської заборгованостi. 

Вiдсотки на знецiненi активи продовжують нараховуватися в результатi вивiльнення дисконту. 

У разi настання будь-якої подальшої подiї, яка призводить до зменшення величини збитку вiд 

знецiнення, вiдновлена сума, ранiше вiднесена на збиток вiд знецiнення, вiдображається у складi 

прибутку або збитку за перiод. Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, 

класифiкованих в категорiю наявних для продажу, визнаються за допомогою перенесення до 

складу прибутку або збитку за перiод тiєї суми накопиченого збитку, який ранiше визнавався в 

iншому сукупному прибутку i представлявся в резервi змiн справедливої  вартостi в складi 

власного капiталу. Цей накопичений збиток вiд знецiнення, виключається зi складу iншої 

сукупного прибутку i включається до складу прибутку або збитку за перiод, являє собою 

рiзницю мiж вартiстю придбання вiдповiдного активу за вирахуванням виплат основної суми та 

нарахованої амортизацiї i його поточної справедливої вартостi за вирахуванням всiх збиткiв вiд 

знецiнення, ранiше визнаних у прибутку або збитку за перiод. Змiни нарахованих резервiв пiд 

знецiнення, викликанi змiною вартостi з плином часу, вiдображаються як елемент процентних 

доходiв. Якщо згодом справедлива вартiсть знецiненого боргового цiнного паперу, 

класифiкованого в категорiю наявних для продажу, зростає i дане збiльшення можна об'єктивно 

вiднести до будь-якої подiї, що сталася пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку або 

збитку за перiод, то списана на збиток сума вiдновлюється, при цьому вiдновлювана сума 

визнається у прибутку або збитку за перiод. Проте будь-яке подальше вiдновлення справедливої 

вартостi знецiненого пайового цiнного паперу, класифiкованого в категорiю наявних для 

продажу, визнається в iншому сукупному прибутку. Зменшення балансової вартостi фiнансових 

iнструментiв унаслiдок визнання зменшення їх корисностi вiдображається в бухгалтерському 

облiку лише на суму, що не призводить до вiд'ємного значення їх вартостi. Якщо балансова 

вартiсть таких фiнансових iнструментiв досягає нуля, то в бухгалтерському облiку вони 

вiдображаються за нульовою вартiстю до прийняття рiшення про їх списання. (Ii) Не фiнансовi 

активи Балансова вартiсть не фiнансових активiв, вiдмiнних вiд запасiв i вiдкладених 

податкових активiв, аналiзується на кожну звiтну дату для виявлення ознак їх можливого 

знецiнення. При наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування 

величина вiдповiдного активу. Щодо нематерiальних активiв, якi мають невизначений строк 

корисного використання або ще не готовi до використання, сума очiкуваного вiдшкодування 

розраховується щороку в один i той же час - на дату складання рiчної фiнансової звiтностi. 

Об'єктивним свiдченням зменшення корисностi (знецiнення) фiнансових активiв є iнформацiя, 

яка стосується таких збиткових подiй: фактичне розiрвання контракту, внаслiдок невиконання 

умов договору, або прострочення виплати процентiв чи основної суми; високу ймовiрнiсть 

банкрутства; реорганiзацiю емiтента; зникнення активного ринку для цих фiнансових 

iнструментiв через фiнансовi труднощi емiтента; значне або тривале зменшення справедливої 

вартостi акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком порiвняно з їх собiвартiстю. 

Значним вважається зменшення вартостi зазначених цiнних паперiв бiльше нiж на 20%, а 

тривалим - впродовж бiльше 6 мiсяцiв. Зменшення корисностi активiв облiку здiйснюється 

шляхом створення та використання резервiв для активiв або визнання витрат для основних 

засобiв та нематерiальних активiв на пiдставi чинних норма МСФО та МСФЗ, нормативних 

актiв Мiнiстерства фiнансiв України та внутрiшнiх нормативних актiв Компанiї. Вiдносно 

активiв, на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд їх знецiнення, визнаного в одному з 



минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку слiд зменшити або 

що його бiльше не слiд визнавати. Суми, списанi на збитки вiд знецiнення, вiдновлюються в 

тому випадку, якщо змiнюються чинники оцiнки, якi були використанi при розрахунку 

вiдповiдної суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення вiдновлюється тiльки в 

межах суми, що дозволяє вiдновити вартiсть активiв до їх балансової вартостi, по якiй би вони 

визнавались, якби не був визнаний збиток вiд знецiнення. Окремо в фiнансовому звiтi 

вiдображає суму доходiв, отриманих за знецiненими активами. У своїй дiяльностi  Товариство 

здiйснює полiтику переоцiнок, яка є механiзмом перерахунку активiв та зобов'язань та 

приведення їх вартостi до справедливої (ринкової). Результати переоцiнки визнаються у звiтi 

про фiнансовi результати або в капiталi ,а саме: за цiнними паперами за винятком iнвестицiй, 

утримуваних до погашення та iнвестицiй в iнструменти власного капiталу - як доходи або 

витрати у звiтi про фiнансовi результати; за основними засобами та нематерiальними активами - 

як збiльшення (зменшення) капiталу. Ставка дисконтування визначається як середня рiчна 

депозитна ставка в нацiональнiй валютi тих банкiв? в яких Товариство розмiщує грошовi кошти 

на депозитах. 

14. Запаси Визнання, облiк та оцiнка запасiв вiдбувається вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси" з 

урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень. Запаси - це активи, якi iснують у 

формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при 

наданнi послуг. Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати однорiдну групу. 

Придбання запасiв здiйснюється виключно для використання у господарськiй дiяльностi. З 

метою ведення бухгалтерського облiку запасiв створюються наступнi групи: паливно-мастильнi 

матерiали; бланки суворої звiтностi; запаснi частини; iншi запаси.  Переоцiнка (дооцiнка, уцiнка) 

запасiв проводиться один раз в рiк станом на 31 грудня чи на дату реалiзацiї у випадках їх 

продажу. У балансi на звiтну дату вiдображаються запаси за найменшою з двох оцiнок - 

первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси, якi признаються iнвентаризацiйною 

комiсiєю негодними для господарської дiяльностi чи для продажу, визнаються нелiквiдними i 

пiдлягають списанню з балансу. При списаннi запасiв на витрати в тому перiодi, в якому вони 

були фактично використанi, з метою визначення вартостi списаних запасiв застосовується метод 

"FIFO"("first-in-first-out") - собiвартостi перших за часом надходження запасiв. 

15. Резерви Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у тому випадку, коли виникає 

юридична або об?рунтоване  зобов'язання в результатi подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде 

потрiбно вiдволiкання коштiв для виконання цього зобов'язання. Резерв сумнiвних боргiв 

дебiторської заборгованостi за наданi страховi послуги не створюється. Дебiторська 

заборгованiсть за наданi страховi послуги, щодо якої припиняється визнання, списується на iншi 

операцiйнi витрати в момент припинення визнання. Величина резерву сумнiвних боргiв 

визначається методом попередньої оцiнки майбутнiх грошових потокiв для груп активiв та  

свiдчать про спроможнiсть боржникiв оплатити всi суми, строк сплати яких настав вiдповiдно 

до умов контрактiв на оцiнюванi активи. 

16. В Компанiї щомiсячно створюються умовнi забезпечення: - резерв вiдпустки, що 

визначається як сума розрахунку резерву вiдпусток (добуток середньоденної заробiтної плати за 

останнi 12 календарних мiсяцiв кожного спiвробiтника, який має право на основну щорiчну 

вiдпустку, на кiлькiсть днiв невикористаної вiдпустки на дату розрахунку резерву) та 

розрахунку нарахувань соцiальних внескiв пiдприємства на резерв вiдпусток в розрiзi 

спiвробiтникiв; Формування резервiв iз страхування - страховi резерви ПрАТ СК "ОНIКС" 

формуються   згiдно ст. 31 Закону України "Про страхування" та подiляються на такi види: - 

резерв незароблених   премiй  - розраховується на будь-яку звiтну дату залежно вiд часток 

надходжень, сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з  

попереднiх дев'яти мiсяцiв, якi складають 80 % загальної суми надходжень страхових платежiв 

по вiдповiдним видам страхування в кожному мiсяцi iз попереднiх 9-ти мiсяцiв. Доля участi 

перестраховикiв у резервах незароблених премiй розраховується аналогiчно, виходячи з 80% 

премiй, належних   перестраховикам; - резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та доля 



участi перестраховикiв у резервах заявлених, але не виплачених збиткiв.  

17. Для узагальнення iнформацiї про витрати використовуються рахунки класу 9 "Витрати 

виробництва", а iнформацiї про доходи - рахунки класу 7 "Доходи". 

18. Доходи та витрати, пов'язанi iз страховою дiяльнiстю, визнаються i нараховуються згiдно 

з МСФЗ 4 "Страховi контракти". Страховi платежi за договорами страхування  визнаються 

доходом вiд страхової  дiяльностi в момент нарахування страхового платежу вiдповiдно умовам 

набрання чинностi  договору незалежно вiд факту сплати страхового платежу страхувальником 

в розрiзi видiв  страхових продуктiв. Витрати звiтного перiоду визначаються одночасно з 

доходами, для одержання яких вони понесенi. Страховi виплати враховуються у складi витрат   

Товариства в повнiй сумi в тому звiтному перiодi, в якому було прийнято i затверджено 

страховий акт. Витрати  аквiзицiйнi, Товариство визнає в залежностi вiд фактичної  сплати 

страхових платежiв вiдповiдно до умов договору страхування. Доходи, що не пов'язанi iз 

страховою дiяльнiстю, визнаються i нараховуються згiдно з МСБО 18 "Дохiд". Витрати, якi 

неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того 

звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi/понесенi. Проценти за депозитними договорами 

та купонний дохiд за борговими фiнансовими iнструментами визнаються у тому звiтному 

перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та 

фактичного строку користування вiдповiдними активами впродовж звiтного перiоду. Доходи 

майбутнiх перiодiв вiдображаються у тому випадку, коли сума доходiв нарахована в поточному 

звiтному перiодi, а доходи будуть визнанi у майбутнiх звiтних перiодах. Витрати майбутнiх 

перiодiв вiдображаються в тому випадку, коли такi витрати виникають в господарськiй 

дiяльностi Компанiї (витрати на пiдписку перiодичних видань на наступний рiк, рiчнi та 

одноразовi страховi внески за укладеними договорами медичного страхування спiвробiтникiв та 

iншими подiбними договорами, орендна плата, яка заплачена авансом, та iншi). Облiк витрат 

майбутнiх перiодiв здiйснюється у складi iншої дебiторської заборгованостi. Списання таких 

витрат здiйснюється вiдповiдно до належностi цих витрат до звiтного перiоду. 

19. Система та розмiр оплати працi затверджується штатним розкладом, iншими наказами 

(розпорядженнями) керiвника та положеннями Товариства. 

20. В Товариствi застосовуються передбаченi чинними нормативними актами та внутрiшнiми 

наказами про здiйснення вiдряджень граничнi норми добових на службовi вiдрядження.  

21. Для органiзацiї офiцiйних прийомiв, презентацiй, переговорiв, конференцiй, семiнарiв, 

тренiнгiв, зiбрань та свят в кожному випадку складаються окремi кошториси представницьких 

витрат на основi наказiв. 

22. Для оцiнки балансової вартостi iноземної валюти застосовується метод iдентифiкованої 

вартостi. 

23. Iнформацiя про витрати, активи i зобов'язання з податку на прибуток формується в 

бухгалтерському облiку згiдно МСБО 12 "Податки на прибуток". 

24. Фiнансовi результати щомiсячно формуються на рахунку 79 "Фiнансовi результати" як 

рiзниця мiж доходами i витратами за видами дiяльностi. Сальдо по рахунку 79 "Фiнансовi 

результати" списується щорiчно на рахунок 44 "Нерозподiленi прибутки (збитки)" останнiм 

днем звiтного року. 

25. Розподiл чистого прибутку здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. 

Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться аудиторськi 

перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською компанiєю. 

4. РИЗИКИ  I  УПРАВЛIННЯ  РИЗИКОМ 

  Управлiння ризиками у ПрАТ "СК " ОНIКС" здiйснюється з метою уникнення i мiнiмiзацiї 

ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них ,забезпечення   дотримання   

вимог  щодо платоспроможностi з  урахуванням рiвня прийнятих ризикiв та сприяти 

пiдвищенню  

 

вартостi  власного  капiталу  Компанiї. Ризик - ймовiрна подiя, що може призвести до отримання 



непередбачуваних збиткiв або iншим чином негативно вплинути на дiяльнiсть страховика i на 

його здатнiсть виконувати свої зобов'язання. Компанiєю контролюється наступнi класи ризикiв: 

1) Андеррайтинговi  ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування, що 

включають:- Ризик недостатностi резервiв (збиткiв) - ризик неадекватностi страхових резервiв 

збиткiв майбутнiм зобов'язанням; -  Ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй) - 

ризик неадекватностi страхових тарифiв майбутнiм зобов'язанням; - Ризик недостатностi премiй 

(перевищення витрат) - вiдповiднiсть фактичних витрат закладеним у бюджет; - Ризик катастроф 

- ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв; - 

Ризик розiрвання договорiв - ризик, викликаний коливаннями спiввiдношення кiлькостi 

достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених договорiв; - 

Ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з 

обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня 

тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй; 

2)  Ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює 

Компанiя, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни в 

ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань Страховика. 

Ринковi ризики включають: - Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi 

активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi 

акцiй; - Ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та 

зобов'язань страховика до коливання вартостi позикових коштiв; - Валютний ризик - ризик, 

пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання курсiв обмiну 

валют; - Ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до 

коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державними облiгацiями 

України з тим самим (або близьким) термiном погашення; - Майновий ризик - ризик, пов'язаний 

iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання ринкових цiн на 

нерухомiсть; - Ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою 

диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох 

емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв. 

3) Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника 

та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 

страховиком, що включають: - Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик 

неспроможностi або небажання Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе 

будь-якi договiрнi зобов'язання перед Компанiєю; - Ризик дефолту Перестраховика - ризик 

неспроможностi Перестраховика виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 

Компанiєю; - Ризик дефолту банку, емiтента акцiй - ризик неспроможностi банкiв та iнших 

дебiторiв виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком; 

4 ) Операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 

надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 

5 ) Ризики учасника фiнансової групи - ризики, пов'язанi iз участю страховика у групi, що 

обумовлює взаємний вплив членiв групи один на одного; 

6)  Ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення 

зобов'язань точно на момент настання строку погашення. 

7) Репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру ринка до 

якостi послуг Компанiї; 

8 ) Системний ризик - ризик неплатоспроможностi одного або бiльше значних страховикiв на 

ринку, що може призвести до маркетингового ризику або ризику репутацiї для iнших 

страховикiв (МТСБУ) (даний ризик не властивий Компанiї). 

Система управлiння ризиками включає в себе наступнi процедури: Монiторинг ризику 

Монiторинг ризикiв включає контроль ризикiв протягом всього життєвого циклу  Компанiї. 

Якiсний монiторинг ризикiв забезпечує управлiння iнформацiєю, яка допомагає приймати 



ефективнi рiшення до настання ризику. 

    Облiк i оцiнка ризикiв В Компанiї щоквартально здiйснюється оцiнка ризикiв, а також 

виконується перевiрка та актуалiзацiя Карти ризикiв. 

     Iдентифiкацiя ризику. Повiдомлення про настання несприятливих подiй. 

     Власники ризикiв/процесiв зобов'язанi iнформувати Вiдповiдального за оцiнку ризикiв про 

настання несприятливих подiй в межах своїх процесiв, що ускладнюють реалiзацiю бiзнес цiлей 

Компанiй. Зокрема, це стосується iнформування щодо: - настання значних внутрiшнiх 

операцiйних подiй (наприклад, помилки, описки), що спричинили або потенцiйно можуть 

спричинити фiнансовий збиток, який перевищує X тис. EUR. - настання значних внутрiшнiх 

операцiйних подiй, якi в поодинокому випадку не спричинили збитку, що перевищує X тис. 

EUR, але з огляду на їх повторюванiсть, за оцiнкою ризик-менеджера, можуть призвести 

протягом 12 мiсяцiв до загального збитку понад X тис. EUR; - значних зовнiшнiх подiй (зломи, 

крадiжки, шахрайства); - iншi, якi узгодженi в Компанiї. Iнформацiя про несприятливу подiю 

повинна бути надана негайно пiсля її настання, не пiзнiше, нiж за 24 години з моменту 

отримання iнформацiї про настання подiї Власником процесу. Ризик-менеджер веде реєстр 

повiдомлень про настання несприятливих подiй, якi отримує вiд Власникiв процесiв. Ризик-

менеджер уповноважений отримувати будь-яку iнформацiю, пов'язану з даною подiєю, зокрема 

iнформацiю, що дає змогу оцiнити ризик та ефективнiсть заходiв, здiйснених для виправлення 

ситуацiї. 

     Управлiння ризиками та монiторинг реалiзацiї заходiв iз управлiння ризиками У вiдношеннi 

всiх виявлених ризикiв Компанiї вiдповiдальнi Керiвники повиннi визначити плани дiй, 

спрямованих на зниження виявлених ризикiв до прийнятного рiвня або на реагування на ризики 

iншим доцiльним чином. У Компанiї застосовуються чотири способи управлiння ризиками:  

1)зниження та контроль ризику (З) - здiйснення дiй щодо зниження ймовiрностi або впливу 

ризику. 2) передача ризику (П) - передача потенцiйних збиткiв, пов'язаних з ризиком, третiй 

сторонi, що володiє можливiстю контролювати даний ризик. Прикладами таких дiй може 

служити передача ризику в перестрахування. 3) прийняття ризику (Пр) - не проводиться нiяких 

додаткових дiй щодо зниження ризику, здiйснюється монiторинг його значимостi. Прийняття 

ризику можливо тiльки в тому випадку, якщо вiн не перевищує визначений у Компанiї ризик-

апетит. Прийняття ризику, що перевищує ризик-апетит Компанiї, можливо тiльки за рiшенням 

Виконавчого органу Компанiї. 4)  уникнення ризику (И) - повне припинення дiяльностi, що 

призводить до ризику. Прикладом таких дiй є вiдмова вiд страхування всiх ризикiв з певної 

групи. Визначивши спосiб реагування на ризик, Компанiя визначає контрольнi процедури 

(заходи щодо реагування на ризики), необхiднi для забезпечення належного й своєчасного 

реагування на ризики.  

       Концентрацiя страхового ризику В процесi страхування можуть виникати концентрацiї 

ризику, коли конкретний випадок, або ряд випадкiв можуть вплинути на зобов'язання Компанiї. 

Такi концентрацiї можуть виникати через один договiр або кiлька пов'язаних договорiв та 

вiдноситься до обставин, що можуть спричинити суттєвi зобов'язання Компанiї. Компанiя 

допускає можливiсть концентрацiї страхового ризику. Концентрацiя страхового ризику виникає 

пiд впливом обставин, що повторюються, i спостерiгається головним чином при страхуваннi 

фiзичних осiб. Наприклад, якщо при страхуваннi вiд нещасних випадкiв страховий випадок 

виникає одночасно в кiлькох осiб, що заключили договори страхування з Компанiєю. Або при 

страхуваннi майна тiсно заселений регiон пiдпадає пiд вплив одного i того ж зовнiшнього 

фактору, наприклад пожежi, що легко розповсюджується з одного об'єкту на iнший i цьому 

неможливо перешкодити. Крiм того концентрацiя ризику можлива в органiзацiї або економiчнiй 

зонi внаслiдок страхування множинних ризикiв. Обов'язковою умовою при страхуваннi 

множинних ризикiв є аналiз фiнансового стану органiзацiї, оцiнка її iснуючих та прогнозованих 

фiнансових зобов'язань, а також оцiнка iнших обставин. При оцiнцi фiнансових ризикiв 

враховуються тенденцiї економiчного росту i обставини, що можуть вплинути на розвиток 

економiчної зони. Для зменшення збиткiв, що виникають при концентрацiї ризику, Компанiя 



приймає участь у пропорцiйних та непропорцiйних облiгаторних програмах перестрахування. В 

угодах перестрахування частка Компанiї в ризику визначається як для конкретного об'єкту так i 

для конкретного випадку, при якому одночасно кiлька об'єктiв можуть понести збитки. 

Перестрахування вказаних ризикiв проводиться практично за всiма видами страхування. Якщо 

страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми 

сплаченого статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, 

необхiдно укласти договiр перестрахування. Ключовi методи Компанiї по управлiнню 

концентрованими ризиками здiйснюються в двох напрямках. По-перше, управлiння 

здiйснюється за допомогою вiдповiдностi страхування. Страховикам заборонено пiдписувати 

договори, якщо очiкуваний прибуток не вiдповiдає передбачуваним ризикам. По-друге, 

управлiння здiйснюється при допомозi факультативного та облiгаторного перестрахування. 

Компанiя забезпечує собi перестрахове покриття для рiзних класiв своїх зобов'язань. При цьому 

оцiнюються прибутки та витрати, пов'язанi з програмою перестрахування на безперервнiй 

основi. Компанiя визначає загальну сукупнiсть ризикiв, на якi вона може наразитися при 

концентрацiї ризику, а також тi якi для неї прийнятнi з врахуванням концентрацiї. Контроль 

здiйснюється пiд час пiдписання договорiв, щомiсячно, пiсля аналiзу звiтiв, що презентують 

основнi сукупностi ризикiв. Компанiя використовує ряд iнструментiв моделювання для 

контролю сукупностi ризикiв, щоб оцiнити ефективнiсть програм перестрахування, а також 

чисту ймовiрнiсть ризику в цiлому для Компанiї. 

Ризики, з якими стикається Компанiя знаходяться у межах Ризик-апетиту Компанiї i не 

потребують вчинення надзвичайних засобiв iз управлiння ризиками. Перевiрка 

платоспроможностi Компанiї надала позитивний результат i показала, що Компанiя має 

достатнiй запас платоспроможностi станом на 31.12.2015року. Також станом на 31.12.2015 

Компанiєю було проведено Тест на достатнiсть страхових резервiв (результати наданi у виглядi 

окремого Звiту), що показав достатнiсть резервiв Компанiї для виконання майбутнiх зобов'язань 

та вiдсутнiсть необхiдностi у залученнi додаткового капiталу. Компанiєю було проведено Стрес-

тестування згiдно вимог Розпорядження № 484 вiд 13.02.2014. Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (результати наданi у виглядi 

окремого Звiту), для визначення можливого впливу ризикiв на фiнансовий стан Компанiї та 

завчасного їх попередження. Таким чином, станом на 31.12.2015року Компанiєю було вчинено 

всiх необхiдних заходiв для контролю за наявними ризиками та функцiонуванням системи 

ризик-менеджменту Компанiї в майбутньому. 

 Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у фiнансовiй звiтностi:  

Форма №1 - "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)" 

Форма №2 - "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)" 

Форма №3 - "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" 

Форма №4 - "Звiт про власний капiтал " 

5.  Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Далi- Ф1) ПрАТ СК "ОНIКС" складено за рiк, що 

закiнчився   31   грудня 2015pоку. 

Для подання, у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi (оборотнi) та 

не поточнi (необоротнi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". До поточних 

активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення 

протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу. 

 Необоротнi активи Всi iншi активи, крiм оборотних, визнанi необоротними: 
 Основнi засоби На вимогу МСБО 16  "Основнi засобi" у примiтках до фiнансової звiтностi 

розкривається наступна iнформацiя щодо основних засобiв: 

Дата      Машини та обладнання    Транспортнi засоби     Меблi та iнвентар              Разом 

Валова балансова(первiсна) вартiсть 

31.12.2014р. 193 248 41 482   ф1р.1011(3) 

Придбання     

Вибуття 3   3 



31.12.2015р. 190 248 41 479   ф1р.1011(4) 

Накопичена амортизацiя 

31.12.2014р. 163 248 41 452   ф1р.1012(3) 

Нараховано 14   14 

Списано 3     3 

31.12.2015р. 174 248 41 463  ф1 р1012(4) 

Балансова (залишкова) вартiсть 

31.12.2014р. 30 0 0 30    ф1р.1010(3) 

31.12.2015р. 16 0 0 16   ф1р.1010(4) 

Основнi  засоби вiдображеннi  за собiвартiстю їх придбання. Валова балансова вартiсть на 

кiнець звiтного перiоду склала - 479тис.грн., на початок  звiтного  перiоду - 482тис.грн. Об'єкти 

основних засобiв облiковуються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та 

будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi( застосовується  до всього класу основних 

засобiв). Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання активу в продовж 

строку корисного використання. Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом. 

Результатом застосування прямолiнiйного методу амортизацiї є постiйнi вiдрахування протягом 

строку корисної експлуатацiї, якщо лiквiдацiйна вартiсть активу не змiнюється. Строк корисної 

експлуатацiї активу визначають, виходячи з очiкуваної корисностi активу для суб'єкта 

господарювання: машини та обладнання -4 роки (48мiс.); транспортнi засоби-5 рокiв(60мiс.); 

меблi та iнвентар -  4 роки (48мiс.) Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисної експлуатацiї та метод 

амортизацiї  активу переглядаються  i при необхiдностi коригуються на кiнець кожного  

фiнансового року. Основнi засоби, якi б були визнанi активом, з видiленням вартостi основних 

засобiв, отриманих у результатi  об'єднання пiдприємств вiдсутнi. Переоцiнка основних засобiв 

протягом звiтного перiоду не вiдбувалась. В 2015р. списано  основних засобiв, якi повнiстю 

амортизовано на суму 3тис.грн. Сума нарахованої амортизацiї за 2015 рiк  складає 14 тис. грн. 

Зменшення корисностi та вiдновлення корисностi не вiдбувалось. 

 Сум компенсацiї вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або 

якi були втраченi чи переданi, що включається до прибутку чи збитку не було. Сум видаткiв, 

визнаних у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв у ходi його будiвництва та 

незавершеного будiвництва немає. Основних засобiв, щодо яких могли б iснувати передбаченi 

чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження не має. 

Переданих у заставу основних засобiв не має. Сум контрактних зобов'язань, пов'язаних iз 

придбанням основних засобiв немає, угода про придбання в майбутньому основних засобiв не 

укладалась. Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, 

тощо) не має. Повнiстю амортизованi основнi засоби,  що продовжують використовуватися  на 

суму 428 тис.грн.. Основних засобiв,  отриманих за рахунок цiльового використання впродовж 

звiтного перiоду  не було. Змiни розмiру додаткового капiталу в результатi переоцiнки основних 

засобiв та обмеження щодо його розподiлу мiж власниками (часниками) впродовж звiтного 

перiоду не було. Сума курсових рiзниць у зв'язку з перерахунком вартостi основних засобiв 

впродовж 2015 року не нараховувалась. Нарахування амортизацiї на основнi засоби, введенi в 

експлуатацiю, починається з моменту, коли вони стають  придатними для використання, а при 

вибуттi основних засобах - амортизацiю припиняють на дату, з якої припиняють визнання їх як  

активу або з дати класифiкацiї його як призначеного для продажу (або включають до 

лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 . Наступнi 

витрати в основнi засоби включаються у балансову вартiсть активу або признаються як окремий 

актив у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з 

цим активом, будуть отриманi Товариством i вартiсть цього активу може бути надiйно оцiнена. 

Усi iншi витрати по ремонту i технiчному обслуговуванню вiдбиваються в прибутках i збитках 

впродовж того фiнансового перiоду, в якому вони були понесенi. Списання основних засобiв з 

балансу вiдбувається при вибуттi або у разi, якщо в майбутньому не очiкується отримання 

економiчних вигод вiд використання або вибуття цього активу. Прибуток або збиток, який 



виникає в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд 

вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються в прибутки i збитки звiту про сукупний 

дохiд за звiтний перiод, в якому актив був списаний. На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, 

чи не перевищує балансова вартiсть основних засобiв їх вiдновну вартiсть; у разi перевищення 

балансової вартостi основних засобiв над їх вiдновною вартiстю, Товариство зменшує балансову 

вартiсть основних засобiв до їх  вiдновної  вартостi. Станом на 31.12.2015р. перевищення 

балансової вартостi основних засобiв над їх вiдновною вартiстю не встановлено. 

 Нематерiальнi активи  На вимогу МСБО 38 "Нематерiальнi активи", у примiтках до 

фiнансової звiтностi розкривається така iнформацiя щодо нематерiальних активiв:  

- на кiнець звiтного перiоду  31.12.2015р. Товариство має нематерiальних активiв 

(Ф1р.р1000(4),1001(4)) на суму 337тис.грн., до складу входять  виключно лiцензiї для 

здiйснення  страхової дiяльностi; - вхiдний залишок - валова балансова вартiсть на 

31.12.2014р.(Ф1р1000(3),1001(3)) складає 337тис.грн., Накопиченої амортизацiї немає 

(Ф1р.1002(3,4). Лiцензiї на право здiйснення  страхової дiяльностi видано  рiшенням  Державної 

комiсiї  з регулювання ринкiв фiнансових послуг України  на безстроковий термiн. Строк 

корисної експлуатацiї є невизначеним, тому данi нематерiальнi активи не пiдлягають 

амортизацiї. Невизначенiсть виправдовує оцiнку строку корисної експлуатацiї нематерiального 

активу на основi обачностi; - вартiсть, за якою нематерiальнi активи вiдображенi в балансi,  

складає 337 тис.грн (iсторична вартiсть).; - нематерiальних активiв, якi визнанi активом, з 

видiленням вартостi нематерiальних активiв, отриманих у результатi об'єднання пiдприємств не 

має; - змiн первiсної вартостi та накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв у результатi 

переоцiнки протягом 2015 року не вiдбувалось; - нематерiальнi активи протягом звiтного 

перiоду не вибували; - iншi змiни первiсної (переоцiненої) вартостi та сума накопиченої 

амортизацiї нематерiальних активiв у звiтному перiодi не вiдбувалось; - нематерiальних активiв, 

щодо яких iснує обмеження права власностi,  не має; - переданих у заставу нематерiальних 

активiв не має; - угод на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалось; - 

витрат на дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не було; - нематерiальних активiв, 

отриманих за рахунок цiльових асигнувань, протягом звiтного перiоду не було; - нематерiальних 

активiв, iнформацiя про якi є суттєвою,  не має. 

  Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Як пояснювалось у роздiлi 1 Примiток ПрАТ СК 

"ОНIКС" подає окрему фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до МСБО 27 "Окремi фiнансовi 

звiти", який слiд застосовувати для облiку iнвестицiй у дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi 

пiдприємства, якщо суб'єкт господарювання вирiшує  подавати окрему фiнансову звiтнiсть. Дане 

рiшення прийняте у вiдповiдностi до п. 4 МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". На 

вимогу МСФО 28 " суб'єктовi господарювання не потрiбно застосовувати метод участi в капiталi 

до своєї iнвестицiї :якщо суб'єкт господарювання є материнським пiдприємством, яке звiльнене 

вiд складання  консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до  сфери застосування 

звiльнення  викладеної в параграфi 4а) МСФЗ 10:", тому протягом 2015 року було здiйснено 

перекласифiкацiю :Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi, якi було 

вiдображено в Ф1 р.1030(гр3)  в Iншi фiнансовi iнвестицiї Ф1р1035(гр4)  за справедливою 

вартiстю.   

За методом участi в капiталi Ф1р1030 

Назва пiдприємства                                  Станом на 31.12.14р. Станом на 31.12.15р  

ТОВ "Градосфера" Україна, м. Кременчук  

вiдсоток участi- 79,0997%                                       75 981                  - 

ТОВ"Готельний комплекс "Європейський"  

Україна, м.Кременчук вiдсоток  

участi - 80,25555%                                                    19 945                  - 

Всього                                                                 95 926                  - 

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (ф1р1035): 

Найменування                                          Станом на 31.12.14р. Станом на 31.12.15р. 



Облiгацiї внутрiшнього державного займу,  
якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 (до погашення) дата погашення 2019р.                              2598                      601 

Фiнансовi iнвестицiї в частки у статутному капiталi 

iнших пiдприємств, якi враховуються  

за справедливою вартiстю :                                                 1826                       105 92 

ТОВ "Сула ЛТД" Україна,  м.Кременчук 11,9845%         1826                      - 

ТОВ "Градосфера" Україна, м. Кременчук  

вiдсоток участi- 79,0997%                                         -                              75 981 

ТОВ"Готельний комплекс "Європейський" Україна, 

 м.Кременчук вiдсоток участi -84,86121%                -                                29 945 

Всього                                                                            4424                       106 527 

  Для фiнансових iнвестицiй в ТОВ "Градосфера" та ТОВ "Готельний комплекс "Європейський" 

вiдсутнiй активний ринок. Звiтна  дата фiнансової звiтностi пiдприємств та iнвестора 

спiвпадають. Скориставшись усiєю iнформацiєю про показники та дiяльнiсть суб'єктiв 

iнвестування, та за обмежених обставин  ПрАТ СК "ОНIКС" визначає балансову вартiсть цих 

iнвестицiй  наближеною оцiнкою справедливої вартостi. Оцiнка належить до 3-ого рiвня 

iєрархiї. 

Товариство станом на 31.12.2015 року не є контрольним учасником спiльних пiдприємств. 

 ОБОРОТНI АКТИВИ 

Запаси  (Ф1 р.1100) 

Придбання запасiв протягом 2015р. здiйснювалося виключно для використання у господарськiй 

дiяльностi Товариства.  

Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО - "перше надходження - перший видаток". 

Зарахування запасiв на баланс Метод оцiнки вибуття запасiв 

Сировина та матерiали за первiсною вартiстю ФIФО 

Паливо за первiсною вартiстю ФIФО 

Будiвельнi матерiали за первiсною вартiстю ФIФО 

Запаснi частини за первiсною вартiстю ФIФО 

Назва            на 31.12.14р.  на 31.12.15р  

паливо                               - 2 

 Дебiторська заборгованiсть поточна 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 Компанiї. Вiдповiдно до принципу обачностi та з метою покриття у 

майбутньому безнадiйної дебiторської заборгованостi Компанiя нараховує резерв сумнiвних 

боргiв. В розрахунок резерву сумнiвних боргiв по страховiй дiяльностi враховується вся сума 

простроченої на дату балансу дебiторської заборгованостi ( не отриманi страховi премiї, по 

договорам страхування з урахуванням усiх термiнiв оплати по договорам страхування). Даний 

пiдхiд враховує вимоги Закону України "Про страхування" та умови дiї договорiв страхування. 

Дебiторська заборгованiсть за послуги страхування (Ф1р.1125) станом на 31.12.2015 р. 

становить 6190тис.грн. Компанiя очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом дванадцяти 

мiсяцiв з дати балансу. Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв (Ф1р1140) станом на 

31.12.15р. становить 235тис.грн.в т.ч.: вiдсотки нарахованi  згiдно умов депозитних вкладiв - 

131тис.грн; нарахованi  купони по ОВДЗ -104тис.грн. Компанiя очiкує погашення цiєї 

заборгованостi протягом  дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. Iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть (ф1р.1155)станом на 31.12.2015р. становить 22 тис. грн., : 

що складає рiзницю суми дебiторської заборгованостi 793тис.грн. та сформованого  резерву 

сумнiвних боргiв  на суму771тис.грн.. Заборгованiсть в сумi 771 тис.грн., належить банку  АКБ 

"Європейський" код ЄДРПОУ 19359904, що знаходиться в станi припинення, тому в 2011роцi  

було прийнято рiшення за абсолютною сумою дебiторської заборгованостi сформувати резерв 



сумнiвних боргiв в сумi 771тис.грн. залишок резерву сумнiвних боргiв на 31.12.2015р. складає -

771 тис.грн. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається методом попередньої оцiнки 

майбутнiх грошових потокiв для груп активiв та  свiдчать про спроможнiсть боржникiв 

оплатити всi суми, строк сплати яких настав вiдповiдно до умов контрактiв на оцiнюванi активи. 

Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними особами (сторонами ) станом на 31.12.2015р. вiдсутня. 

                                                                       На31.12.2014 На 31.12.2015 

Дебiторська заборгованостi за послуги  

страхування (Ф1р1125) в т.ч.                                  3823     6190 

пов'язаним особам                                                           31       - 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  

 з нарахованих доходiв (Ф1р1140)                       157            235                                                                                     

Iнша поточна дебiторська  

заборгованiсть (Ф1р1155), в т.ч.:                                   14                22 

                                                                                     
дебiторська заборгованостi за товари, роботи, послуги             785                   793 

 

резерв сумнiвних боргiв (вираховується)                       771        771 

 

Дебiторська заборгованiсть враховується згiдно  первинної оцiнки, так як є поточною та 

очiкується її погашення  у процесi  звичайної господарської дiяльностi протягом дванадцяти 

мiсяцiв з дати балансу. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї (Ф1р1160)  

Назва емiтента                                Станом на 31.12.14р.        Станом на 31.12.15р  

Акцiї Фiн.комп ПрАТ "УКРНАФТОГАЗ" 

 код ЄДРПОУ 24101605, якi облiковуються  

за справедливою вартiстю  -  1,0723%. 

 Ринковi данi про вартiсть акцiй вiдсутнi, 

 тому акцiї не пiдлягали переоцiнцi.                                77                         77 

Облiгацiї внутрiшнього державного займу, 
 якi облiковуються за амортизованою  

собiвартiстю (до погашення) дата погашення 2016р.       0                         998 

 Всього (Ф1р1160)                                                 77               1075 

 Грошовi кошти та їх еквiваленти: Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами Компанiї. 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за 

номiнальною вартiстю. Грошовi кошти в iноземнiй валютi вiдповiдно до принципу єдиного 

грошового вимiрника для вiдображення в облiку також повиннi бути вираженi в нацiональнiй 

валютi. Важливу роль при оцiнцi грошових коштiв вiдiграє принцип обачностi, що передбачає 

застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки грошових коштiв, якi повиннi запобiгати 

завищенню оцiнки активiв. Облiк грошових коштiв в Компанiї органiзований таким чином, щоб 

у будь-який момент часу можна було визначити платоспроможнiсть Компанiї, вiдслiдкувати 

залишки коштiв, а також рух та напрям їх використання. Облiк грошових коштiв в Компанiї 

ведеться в розрiзi валют, в розрiзi банкiв, в яких вiдкритi поточнi та депозитнi рахунки. 

Депозитнi рахунки в Компанiї облiковуються ще й в розрiзi договорiв. Грошовi кошти за станом 

на 31.12.2015 р. зберiгаються на поточних та депозитних банкiвських рахунках в нацiональнiй 

валютi. Депозити "до запитання" вiдсутнi. Грошовi кошти Компанiї в нацiональнiй валютi 

станом на 31.12.2015 р. становлять 14 143 тис. грн., у тому  числi на поточних рахунках - 1 943 

тис. грн., на депозитних рахунках - 12 200 тис. грн.. 

Грошовi кошти                  За рiк, що закiнчився 31.12.14р.                  За рiк, що закiнчився 31.12.15р. 

                                                         UAH Iнша валюта             UAH Iнша валюта 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 ряд.1165(сума рядкiв 1166 та 1167 ф1) 9 603         0                               14143      0 



Зокрема  на поточних рахунках:                 1 503 0                1943       0 

Вклади в банках (депозити)                         8 100             0                      12200        0 

 

Процентна ставка по депозитним вкладам у 2015 роцi становила вiд 17,0% до 19,5%.  Грошовi 

кошти, якi є в наявностi та якi недоступнi для використання   вiдсутнi. Депозитнi вклади "на 

вимогу" вiдсутнi, iншi депозитнi вклади короткостроковi. 

  Частка  перестраховикiв у страхових резервах (Ф1р1180) Частка перестраховикiв у 

страхових резервах станом на 31.12.2014р. складає 1 878тис.грн., у тому числi: у резервах 

збиткiв 201тис.грн., та у резервах незароблених премiй 1677тис.грн.  Станом на 31.12.2015р. 

частка перестраховикiв у страхових резервах складала 4 238тис.грн., в т.ч. у резервах збиткiв  - 

514тис.грн., у резервах незароблених премiй 3 724тис.грн. Страховi резерви ПрАТ СК "ОНIКС" 

формуються згiдно ст. 31 Закону України "Про страхування" та подiляються на такi види: - 

резерв незароблених премiй  - розраховується на будь-яку звiтну дату залежно вiд часток 

надходжень, сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з 

попереднiх дев'яти мiсяцiв, якi складають 80 % загальної суми надходжень страхових платежiв 

по вiдповiдним видам страхування в кожному мiсяцi iз попереднiх 9-ти мiсяцiв. Частка участi 

перестраховикiв у резервах незароблених премiй розраховується аналогiчно, виходячи з 80% 

премiй, належних   перестраховикам; - резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та частка 

участi перестраховикiв у резервах заявлених, але не виплачених збиткiв.  

    Iнформацiя про частку перестраховика у страхових  резервах та змiни їх величин станом на 

31.12.2015р.: 

Вид страхових резервiв                Залишок на     Результат змiни     Залишок на кiнець 

                                                            початок року        за звiтний рiк       звiтного року 

                                                                                             нараховано   

Частка перестраховикiв  

у резервах незароблених премiй             1 677                       2046                 3 723   

Частка перестраховикiв у Резервi  

заявлених, але не виплачених збиткiв           201                         314                     515 

                                                                 

Всього ЧП у страхових резервах (Ф1 р.1180)    1 878                2360                   4 238 

                                                         

 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ  

Зареєстрований капiтал Ф1р.1400   

На вимогу МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що до "Звiту про власний капiтал",  у 

примiтках до фiнансової звiтностi  розкривається наступна iнформацiя: Акцiї у складi 

Статутного капiталу: зареєстрований Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 року 

сплачений грошовими коштами та складає 25 200 000 (двадцять п'ять мiльйонiв)  гривень, 

кiлькiсть випущених простих iменних акцiй складає 7 000 000 штук, номiнальна вартiсть акцiї 

складає 3,60 (три грн..60коп)  за одну просту акцiю. Неоплаченої частини Статутного капiталу 

не має.  Змiни протягом звiтного перiоду в кiлькостi акцiй не вiдбувалась.  До складу зобов'язань 

станом на 31.12.2015р. сума дивiдендiв не включалась. Склад учасникiв Товариства станом на 

31.12.2015р.:  ТОВ "Лексана Б.В." країна Нiдерланди номер комерцiйного реєстру 22052839  - 

володiє 6 999600 штук акцiй номiнальною вартiстю 25 198 560,0грн., вiдсоток у статутному 

капiталi 99,9943; фiзичнi особи - резиденти, частка кожного з яких складає менше 10% 

статутного капiталу -400 штук акцiй номiнальною вартiстю 1440,0 грн., вiдсоток у статутному 

капiталi 0,0058. 

 Резервний капiтал Ф1 р1415 Станом на 31.12.2015 року розмiр резервного капiталу становить 

58 815тис.грн. Резервний капiтал складається:  з  резервного фонду  в розмiрi  3 780,0тис. грн. в 

т.ч. в 2015р.вiдраховано до резервного фонду -366тис.грн.;  та сформованих вiльних резервiв в 

розмiрi 55 035 тис. грн.. Вiльнi резерви - це частка власних коштiв, якi резервуються з метою 

додаткового забезпечення платоспроможностi згiдно з прийнятою методикою здiйснення 



страхової дiяльностi. 

Додатковий капiтал  Ф1 р.1410 в сумi 1 420тис.грн. сформований за рахунок вiдображення 

результатiв дiяльностi асоцiйованого пiдприємства по методу участi в капiталi (р.280 "Звiт про 

власний капiтал") за 2011рiк.  

Нерозподiлений прибуток станом Ф1 р.1420 на 31.12.2015 року склав 32 545тис. грн. 

Передплата за акцiї в звiтному перiодi не здiйснювалась та пiдприємство не передбачає 

здiйснювати операцiї з передплати акцiй. 

 Показник                                        На початок звiтного перiоду   На кiнець звiтного перiоду 

                                                                                 31.12.14р.              31.12.15р. 

Статутний капiтал (Ф1р1400)                          25200               25200 

Iнший додатковий капiтал (Ф1р1410)                      1 420                           1420 

Резервний капiтал (Ф1р1415)в т ч.:                          58 449              58815 

Резервний фонд                                                             3414                          3780 

Вiльнi резерви                                                    55035              55035 

Нерозподiлений прибуток  (ф1р1420)                      23 218              32 545 

Всього Власний капiтал (Ф1р1495)                       108 287             117 980 

 

Узгодження змiн в Акцiонерному капiталi: 

Показник                                                За рiк, що закiнчився  За рiк, що закiнчився  

                                                                                31.12.2014                         31.12.2015 

Акцiонерний капiтал(нерозподiлений 

 прибуток) на початок року                                       14 252                               23 218 

 Прибуток за фiнансовий р                                          9 160                       9 693 

Дивiденди                                                                     -                                       - 

Вiдрахування до резервного капiталу                     -194                                   -366 

Чистi змiни в акцiонерному капiталi                  8966                      9327 

Акцiонерний капiтал(нерозподiлений прибуток)  

на кiнець року.                                                        23 218                     32 545 

 

Розподiл чистого прибутку здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. Для 

пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться аудиторськi перевiрки 

фiнансової звiтностi незалежною аудиторською компанiєю. 

 Довгостроковi  зобов'язання i забезпечення (Ф1р1595)  

Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхового 

вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та облiк 

технiчних резервiв та частки перестраховикiв в них здiйснюється вiдповiдно до ст. 31 Закону 

України "Про страхування" та Положення про порядок формування, розмiщення та облiку 

страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженого 

Розпорядженням Державної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг № 3104 вiд 17.12.2004р.  

Страховi зобов`язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi формуються у 

порядку передбаченому в ЗУ "Про страхування". Кошти страхових резервiв розмiщуються 

згiдно "Положення про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi  та 

якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування 

життя", затвердженими Розпорядженням Державної Комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг України вiд 08.10.2009 року № 741. Страховi резерви ПрАТ СК "ОНIКС" формуються 

згiдно ст.31 Закону України "Про страхування" та подiляються на такi види: 

 - резерв незароблених премiй  - розраховується на будь-яку звiтну дату залежно вiд часток 

надходжень, сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з 

попереднiх дев'яти мiсяцiв, якi складають 80 % загальної суми надходжень страхових платежiв 

по вiдповiдним видам страхування в кожному мiсяцi iз попереднiх 9-ти мiсяцiв. Доля участi 



перестраховикiв у резервах незароблених премiй розраховується аналогiчно, виходячи з 80% 

премiй, належних   перестраховикам; 

 - резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та доля участi перестраховикiв у резервах 

заявлених, але не виплачених збиткiв.  

Фактично сформованi  страфовi резерви та змiни їх величин станом на 31.12.2015р.: 

Вид страхових резервiв Залишок на               Результат змiни     Залишок на кiнець 

                                                 початок року            за звiтний рiк          звiтного року 

                                                                                     нараховано   

Резерв незароблених премiй 

(ф1 р.1533)                                            7 245                3 199 10 444 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 

ф1 р.1532                                               427                1 201   1 628 

Всього  страховi резерви  

ф1 р.1530                                             7 672                      4 400 12 072 

    МСФЗ та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi - МСБО) мають певнi 

застереження щодо облiку i вiдображення у звiтностi зобов'язань, зокрема, вiдповiдно до пункту 

14 МСФЗ 4 "Страховi контракти страховик: а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi 

резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за 

страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та 

коливань збитковостi); б) повинен проводити перевiрку адекватностi зобов'язань; г) не повинен 

проводити взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; 

або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за 

вiдповiдними страховими контрактами; ?) повинен слiдкувати за тим, чи не зменшилась 

кориснiсть його активiв перестрахування. Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi 

контракти" страховик повинен на кожну звiтну дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових 

зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за 

страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових 

зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних 

нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв 

грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки. З 

метою адекватного оцiнювання фiнансових зобов'язань Товариства та дотримання достатнього 

рiвня платоспроможностi проводилось тестування адекватностi сформованих резервiв. 

Перевiрку на адекватнiсть страхових резервiв проводив Актуарiй Луць А.О. (свiдоцтво №03 - 

017вiд 26.01.2016р.) видане Нацiональною комiсiєю що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг. Висновок актуарiя :"Страхових резервiв, сформованих Компанiєю на 

31.12.2015, достатньо, щоб вiдповiдати своїм зобов'язання". Сформованi страховi резерви, що 

вiдображено в фiнансовiй звiтностi є достатнiми для виконання своїх зобов'язань по страховим 

договорам, якi не закiнчили свою дiю на звiтну дату, та витратам, пов'язаних з виконанням цих 

договорiв. 

  ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВУ ДОСТАТНОСТI АКТИВIВ  

Статтi активiв БАЛАНСУ                                                                        Прийнятнi активи  

                                                                                                 (з урахуванням вимог та обмежень  з-но 

                                                                                                  р.III та р.IY Положення№741) 

                                                              В рядках ф1    31.12.15                      31.12.15 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 ряд.1165(сума рядкiв 1166 та 1167 ф1): р1165     14 143               10 053 

 

Зокрема  на поточних рахунках                    1 943                1 800 

Вклади в банках (депозити)                  12 200                         8 253 

Цiннi папери, що емiтуються державою 

( облiгацiї ВДП)                          р.1035                   601                            601 



                                                     р1060                    998                            998 

Акцiї українських емiтентiв     р1160             77                       0 

Права вимоги до перестраховикiв (резидентiв)  

                                                                 р1180         4238                   3218 

Непрострочена дебiторська  

заборгованiсть за укладеними 

 договорами страхування та вхiдного 

 перестрахування                              р1125             6190                    6 190 

ВСЬОГО активiв                                                 26 247                  21 060 

Сумарна величина довгострокових та 

 поточних зобов`язань  

i забеспечень вт.ч.:                          роздiл II-IY 

                                                        пасиву Балансу         14 805                      14 805 

Страховi резерви                                  р.1530           12 072                      12 072 

Поточнi зобов'язання та забезпечення   р.1695             2 733                        2 733 

Високолiквiднi активи компанiї (грошовi кошти), вiдповiдно до вимог Нацкомфiнпослуг, 

розмiщуються виключно у банкiвських установах "iнвестицiйного" рiвня за нацiональною 

шкалою. Обсяги перестрахування, якi було передано протягом 2015р. належать  страховим 

компанiям резидентам, якi мають  рейтинг фiнансової надiйностi на рiвнi "ua AA" за 

нацiональною шкалою. 

ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Ф1 р.1695  в т.ч.: Поточнi зобов'язання  i 

забезпечення  Товариства станом на 31.12.2015 року складають 2733тис.грн.,в т.ч. : - розрахунки 

з податку на прибуток - 2293тис.грн; -  поточна кредиторська  заборгованiсть за   страховою 

дiяльнiстю 283 тис.грн.;  - поточнi забезпечення  на виплату вiдпусток працiвникам - 154 тис. 

грн.;  - iнша поточна кредиторська заборгованiсть  3 тис.грн.  

Показник                                                                                    на31.12.2014р.  на31.12.2015р. 

ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    

Розрахунки з бюджетом,у тому числi податок на прибуток (ряд.1620,1621) 33 2293 

Поточна кредиторська  заборгованiсть за одержаними авансами               19 - 

Поточна кредиторська  заборгованiсть за  страховою дiяльнiстю             88 283 

Поточнi забезпечення ( на виплату вiдпусток працiвникам)                       170 154 

Iншi поточнi зобов'язання                                                                                   1 3 

Усього за роздiлом III                                                                                    311 2 733 

Показник                           За рiк, що закiнчився 31.12.14р. За рiк, що закiнчився 31.12.15р. 

Баланс(ряд.1300,1900)                                     116 270    132 785 

Компанiєю не залучались та не надавались позиковi кошти. 

Страховою компанiєю активи в заставу не надавалися, активи, щодо яких iснує обмеження, 

вiдсутнi. 

6."Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)" Форма №2 (Ф2)  На вимогу 

МСБО 18 "Дохiд", у примiтках до фiнансової звiтностi розкривається така iнформацiя: Дохiд - 

це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної 

дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього 

надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу. Дохiд має оцiнюватися за 

справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. У звiтному 

перiодi пiдприємство не мало доходiв, якi визначаються за ступенем завершеностi робiт, послуг. 

Доходи вiд страхової дiяльностi Товариства визнаються на дату надання послуг (дату початку 

страхової вiдповiдальностi компанiї) i оцiнюються згiдно з МСФЗ 4 "страховi контракти". Дохiд 

визнається, якщо iснує впевненiсть, що Товариство отримає страхову премiю вiд проведення 

операцiй страхування та перестрахування.  

Визнанi доходи класифiкуються за такими групами: -дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг; 

- iншi операцiйнi доходи, якi включають: o нарахованi(сплаченi) регреснi виплати;  o дохiд вiд 



реалiзацiї  запасiв, матерiалiв; o комiсiйнi винагороди вiд надання послуг iншим страховикам; -  

дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв; - доходи вiд фiнансової дiяльностi : o  вiдсотки за 

депозитами; o   купони по облiгацiям ВДЗ; - iншi доходи, якi виникають в процесi звичайної 

дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною та фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства, якi 

включають: o дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй; o дохiд вiд реалiзацiї необоротних 

активiв; o дохiд вiд безоплатно одержаних активiв; o iншi доходи вiд звичайної дiяльностi. По 

закiнченнi року чистий прибуток розподiляється за рiшенням учасникiв.  Визнання витрат 

Пiдприємство несе витрати в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi не 

пов'язанi зi страховою дiяльнiстю. Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо 

виникає зменшення майбутнiх економiчних вигiд, якi пов'язанi iз зменшенням активу або 

збiльшенням зобов'язань, величина яких може бути достовiрно визначена. Витрати визнаються у 

звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють у майбутньому економiчнi 

вигоди або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати 

вимогам визнання в якостi активу в Балансi. Страховi виплати 

Пiдприємство вiдображає суми витрат, якi пов'язанi зi страховими виплатами, у разi, якщо був в 

наявностi укладений i дiючий договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, якi 

визначенi договором страхування як страховi, а також за наявностi документiв, якi 

пiдтверджують факт настання страхового випадку та визначають суму збитку, який був 

отриманий внаслiдок настання страхового випадку, пiсля затвердження страхового акту. 

Розподiл доходу за кожною  суттєвою категорiєю доходiв згiдно з б) п.35 МСБО 18 

представлений наступним чином:  

 Категорiя доходу:                                    2015р.              2014р. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  

(товарiв, робiт, послуг)  

- чистi заробленi  страховi премiї             14704           14498 

Дохiд (витрати) вiд змiни  

  iнших страхових резервiв                            -887            -43 

Iншi операцiйнi доходи                               93               70 

Iншi фiнансовi доходи                            2619            1063 

Iншi доходи                                                     120                45 

  Доходи і витрати 2015р                     ДОХОДИ                              ВИТРАТИ 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг)  

- чистi заробленi  страховi премiї               14704                          

Витрати) вiд змiни  iнших  

страхових резервiв                              -                                         887 

Iншi операцiйнi доходи                            93                                  -   

Собiвартiсть реалiзованих послуг    -                                            327 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами                            88 

Адмiнiстративнi витрати                 -                                         2510 

Витрати на збут                            -                                          1087 

Iншi операцiйнi витрати                 -                                               2 

Всього операцiйнi  доходи i витрати         14797                                   4901 

Доходи i витрати вiд участi в капiталi   -                                       - 

Iншi фiнансовi доходи  i витрати 

 (ф.2р2220) в т.ч.:                                        2619                                   - 

-вiдсотки за депозитними вкладами         2433                                  - 

 -купони за ОВДЗ                                      186                                  - 

Iншi доходи в т.ч.:       ( ф2 р 2240)              120                                 - 

 реалiзацiя фiнансових iнвестицiй              1836                                1826 
амортизацiйний дохiд iнвестицiй до погашення      110                                                - 



                                                                     

До основних елементiв операцiйних витрат (собiвартiсть реалiзацiї, витрати на збут, 

адмiнiстративнi витрати) входять в т.ч.: витрати на оплату працi -1748 тис.грн.; вiдрахування на 

соц. заходи 587тис.грн.; амортизацiя - 14тис.грн.,  операцiйна оренда примiщення - 219тис.грн., 

супровiд програмних забеспечень та обслуговування орг.технiки 184тис.грн.; витрати на ПММ 

та утримання автотранспортних засобiв 252тис.грн.; витрати на формування резерву вiдпусток 

працiвникам 177 тис.грн., рекламнi послуги 19 тис.грн. Доходiв та витрат  за надзвичайними 

подiями не було. Витрати, якi не включенi до статей витрат Звiту про фiнансовi результати(звiт 

про сукупний капiтал), а вiдображенi безпосередньо у складi власного капiталу,  вiдсутнi. 

7.Звiт про рух грошових коштiв Форма№3 (Ф3) Звiт про рух грошових коштiв показує як 

вплинули на лiквiднiсть  Товариства  надходження та видаток  коштiв  та їх еквiвалентiв  

протягом року. Звiт грошових коштiв за 2015 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим 

методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень 

грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух 

грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової, дiяльностi Компанiї. Рух коштiв у 

результатi операцiйної дiяльностi 

Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна 

дiяльнiсть є основним видом дiяльностi пiдприємства для отримання доходу. Сукупнi 

надходження вiд операцiйної дiяльностi у 2015 р. склали - 20 476 тис. грн. Сукупнi витрати вiд 

операцiйної дiяльностi - 11 379 тис. грн. Рух коштiв вiд надзвичайних подiй - 0,0 тис. грн. 

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2015 рiк становить - 9097 тис. грн. 

Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано 

здiйснюваний процес формування необхiдних iнвестицiйних ресурсiв, збалансований вiдповiдно 

до обраних параметрiв iнвестицiйної програми (iнвестицiйного портфеля) на основi вибору 

ефективних об'єктiв iнвестування та забезпечення їх реалiзацiї та включає наступнi статтi: 

Всього надходження по iнвестицiйнiй дiяльностi - 6439 тис. грн. Придбання фiнансових 

iнвестицiй - 10 996 тис. грн. Iншi платежi - 0 тис. грн. (витрати) Чистий рух коштiв вiд 

iнвестицiйної дiяльностi становить - (- 4 557) тис. грн. Рух коштiв у результатi фiнансової 

дiяльностi Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в 

результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення 

зобов'язань за борговими цiнними паперами. Руху коштiв за звiтний 2015 рiк - не було. Залишок 

коштiв станом на 31.12.2015 р. становить 14 143 тис. грн. 
Показник                                                   За рiк, що закiнчився 31.12.15р   За рiк, що закiнчився 31.12.14р. 

Роздiл I Рух  коштiв  у результатi операцiйної  дiяльностi          9 097                     10 396 

Роздiл II Рух  коштiв  у результатi iнвестицiйної  дiяльностi  -4 557                     - 9 349 

Роздiл III Рух  коштiв  у результатi фiнансової  дiяльностi                    -                           - 

Чистий  рух грошових коштiв за звiтний перiод                    4540           1047 

Залишок коштiв  на початок року                                             9603           8573 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв             -              -17 

Залишок коштiв  на кiнець року                                           14 143            9 603 

 8. Звiт про власний капiтал Форма №4 (Ф4) Акцiї у складi Статутного капiталу: 

зареєстрований Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2015 року сплачений грошовими 

коштами та складає 25 200 000 (двадцять п'ять мiльйонiв)  гривень, кiлькiсть випущених 

простих iменних акцiй складає 7 000 000 штук, номiнальна вартiсть акцiї складає 3,60 (три 

грн..60коп)  за одну просту акцiю. Неоплаченої частини Статутного капiталу не має.  Змiни 

протягом звiтного перiоду в кiлькостi акцiй не вiдбувалась.  До складу зобов'язань станом на 

31.12.2015р. сума дивiдендiв не включалась. Станом на 31.12.2015 року розмiр резервного 

капiталу становить 58 815тис.грн. в т.ч.: резервний фонд в розмiрi 3 780тис.грн. в т.ч. в 

2015р.вiдраховано до резервного фонду 366тис.грн.;  сформованих вiльних резервiв в розмiрi 55 

035 тис. грн., вiльнi резерви - це частка власних коштiв, якi резервуються з метою додаткового 

забезпечення платоспроможностi згiдно з прийнятою методикою здiйснення страхової 



дiяльностi. Додатковий вкладений капiтал вiдсутнiй. Iнший додатковий капiтал  в сумi 1 

420тис.грн. сформований за рахунок вiдображення результатiв дiяльностi асоцiйованого 

пiдприємства по методу участi в капiталi (р.280 "Звiт про власний капiтал") за 2011рiк. Станом 

на 31.12.2015 року розмiр нерозподiленого прибутку склав 32 545тис. грн. Передплата за акцiї в 

звiтному перiодi не здiйснювалась та пiдприємство не передбачає здiйснювати операцiї з 

передплати акцiй. 

Показник         На початок року  Чистий прибуток   Вiдрахування до               На кiнець року 

                                                               за звiтний рiк резервного капiталу  

Зареєстрований  капiтал 25200                                                               25200 

Iнший додатковий капiтал  1 420                                                                1420 

Резервний капiтал            58 449                                                        366 58815 

Нерозподiлений прибуток 23 218                   9693                              -366 32545 

Всього Власний капiтал    108287                   9693                                              117 980 

Коригування залишку на початок року не проводилось. 

Розподiл чистого прибутку здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. Для 

пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться аудиторськi перевiрки 

фiнансової звiтностi незалежною аудиторською компанiєю. 

9.На вимогу МСБО 17 "Оренда" у примiтках до фiнансової звiтностi розкривається така 

iнформацiя: протягом 2015 року  користується операцiйною орендою примiщення де Товариство 

являється орендатором. Невiдмовної оренди на дату балансу не було. Пiдприємство у звiтному 

перiодi майно у фiнансову та операцiйну оренду не надавало.  

 10.На вимогу МСБО 12 "Податки на прибуток", у примiтках до фiнансової звiтностi 

розкривається така iнформацiя: Включено до  Звiту про фiнансовi результати (Ф2 р2300 )  - 

усього 2942тис.грн в т.ч.: поточний податок на прибуток - 2941тис.грн;  зменшення 

вiдстрочених податкових активiв -1тис.грн. Товариством прийнято рiшення наказ №2/1-ОД вiд 

22.01.16р. використати право на незастосування коригувань фiнансового результату до 

оподаткування на усi рiзницi вiдповiдно до п.п.134.1 п.134.1 ст.134 роздiлу III Податкового 

Кодексу України. Вiдображень у складi власного капiталу податку на прибуток, податкових 

активiв та податкових зобов'язань не здiйснювалось.  Податковий облiк дiяльностi Товариство 

здiйснювало  вiдповiдно до чинного законодавства України. Дiяльностi, що припинена, 

протягом звiтного перiоду не було.  

11.На вимогу МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" в  примiтках до 

фiнансової звiтностi розкривається така iнформацiя: Протягом 2015 року ПрАТ СК "ОНIКС" 

здiйснювало з пов'язаними сторонами  наступнi операцiї: - ПрАТ СК "ОНIКС" надавало  

послуги зi страхування для ТОВ "Градосфера"(яким володiє 79,0997%) на загальну суму 254 тис. 

грн., заборгованiсть вiдсутня; - ПрАТ СК "ОНIКС" придбало частку у  статутному капiталi  у 

ТОВ ГК "Європейський"(яким володiє 84,86121%) на суму 10 000 тис. грн., заборгованiсть 

вiдсутня; - на протязi 2015р. органам управлiння було здiйснено виключно тiльки виплату у 

виглядi заробiтної плати, а саме виконавчому органу - генеральному директору в сумi 269 тис. 

грн.;- операцiй з акцiонерами (власниками) товариства та кiнцевим бенефiцiарним власником 

(контролером) протягом року не вiдбувалось;- операцiї з  iншими пов'язаними особами не 

здiйснювались; 

12. На вимогу МСБО 19 "Виплати працiвникам" у примiтках до фiнансової звiтностi 

надаємо наступну iнформацiю: ПрАТ СК "ОНIКС" має тiльки короткостроковi зобов'язання 

перед працiвниками. При визначеннi величини зобов'язань у вiдношеннi короткострокових 

винагород працiвникам дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по 

мiрi виконання працiвниками своїх трудових обов'язкiв. Система та розмiр оплати працi 

затверджується штатним розкладом, iншими наказами (розпорядженнями) керiвника та 

положеннями Товариства. На початок 2015 року поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати 

працi вiдсутнi., на 31.12.2015 року зобов'язання з оплати працi вiдсутнi. Нараховано за 2015 рiк 

витрат на оплату працi працiвникiв 1748тис.грн. Простроченої заборгованостi станом на 



31.12.2015 року не має. 

 13.Протягом 2015 року зменшення корисностi та вiдновлення корисностi активiв, що 

вiдображенi в Звiтi про фiнансовi результати чи у складi власного капiталу, що регламентується 

положеннями МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" не вiдбувалось.  

14. Протягом звiтного перiоду операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю згiдно МСБО 40 

"Iнвестицiйна нерухомiсть" пiдприємством не проводилось. 

15. Протягом звiтного перiоду операцiй за договорами про платiж на основi акцiй, якi 

регулюються нормами МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" Товариством не вiдбувалось. 

16.Станом на 31.12.2015року у Товариства позабалансовi зобов`язання вiдсутнi. 

Непередбачуванi зобов'язання а) Розгляд справ у судi. В зв'язку iз звичайним веденням бiзнесу 

страхова компанiя може притягуватись до суду в якостi вiдповiдача. Наявнiсть позовiв до суду 

стосовно надання фiнансових послуг страховиком та здiйснення iншої дiяльностi ПрАТ СК 

"ОНIКС" вiдсутнi. Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй 

керiвництво Страхової компанiї вважає, що немає пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв та 

вiдповiдно вiдсутня необхiднiсть в формуваннi резервiв у фiнансовiй звiтностi. 

Крiм того, Товариство виступає у судових процесах у якостi позивача до третiх осiб по 

регресним вимогам. Розгляд даної категорiї справ може передбачати лише отримання  

Товариством доходiв у майбутньому в разi винесення позитивного рiшення суду та наявностi 

коштiв (майна) боржника для погашення суми боргу в межах процедури виконавчого 

провадження, потенцiйних зобов'язань за даною категорiєю справ немає.  б) Можливiсть 

виникнення непередбачуваних податкових зобов'язань. В 2015 роцi було суттєво змiнено 

порядок оподаткування страхових компанiй , на момент подачi рiчної звiтностi залишилися  

двоякi тлумачення вимог Податкового кодексу в частинi застосування податкових рiзниць 

згiдно страхових резервiв страховикiв для визначення об'єкту оподаткування. У зв'язку iз 

вiдсутнiстю практики податкових перевiрок страхових компанiй та судових рiшень стосовно 

порядку застосування  рiзниць страхових резервiв станом на 31.12.2015 року керiвництво 

Товариства не має змоги достовiрно визначити можливiсть виникнення потенцiйних податкових 

зобов'язань, або зменшення податкових зобов'язань з вказаного питання. в) зобов'язання за 

капiтальними iнвестицiями. Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя не має 

невиконаних iснуючих контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв та 

нематерiальних активiв. г) дотримання особливих вимог. Договори, укладенi Страховою 

компанiєю, не мiстять особливих вимог щодо дотримання певних умов.  д) активи, що наданi в 

заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та 

розпорядженням ними  вiдсутнi. 

17. Основними  проблемами,  що  впливають  на  дiяльнiсть  та  дiлову активнiсть  Товариства,  

є  в  першу  чергу  непослiдовнiсть  втiлення  в  життя  економiчної  полiтики,  недосконалiсть  

законодавчої  та  нормативної  бази,  iнфляцiйнi  процеси, нестабiльнiсть  податкового  

законодавства  та  його  навантаження,  низький  рiвень  платоспроможностi  споживачiв   

страхових послуг,   складнощi  пошуку  нових  та  розширення  старих  ринкiв  збуту,  що  не  

дає  змоги   адекватно планувати  дiяльнiсть  товариства  на  перспективу.  Ступiнь  залежностi  

вiд  законодавчих  або  економiчних  обмежень  Товариством  не  вивчена.  

18.Подiї пiсля дати  балансу  ( МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду") На дату затвердження 

25.02.2016р. цiєї фiнансової звiтностi не вiдбулося подiй, якi потребують додаткового розкриття 

або можуть  мати вплив на дану фiнансову звiтнiсть. 

 

Генеральний директор    А.П.Лавриков                              

 

Головний бухгалтер                 Н.В.Юшко                                                                                

 

 

 


