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1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.
Товариство є монопідприємством та здійснює власну діяльність без відкриття філій та 

представництв, орієнтуючись на роботу через агентів як штатних, так і не штатних.
Товариство здійснює виключний вид діяльності - страхування.
Основна діяльність Страхової компанії включає інші види страхування, ніж страхування 

життя.
Страхова компанія здійснює свою діяльність відповідно до ліцензій, зазначених в таблиці 

нижче:

№
п/п Ліцензія Серія, № Дата видачі

1 Страхування від нещасних випадків АЕ 284359 11.06.2009

2 Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) АВ 429787 02.10.2008

3 Страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу) АВ 429787 02.10.2008

4 Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ АВ 429785 02.10.2008

5 Страхування майна (іншого, ніж передбачено 
пунктами 7-12 цієї статті) АВ 429784 02.10.2008

6
Страхування відповідальності перед третіми 

особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 
- 14 цієї статті)

АВ 469644 11.06.2009

7 Страхування фінансових ризиків АВ 429786 02.10.2008

8 Медичне страхування (безперервне 
страхування здоров'я) АВ 469645 11.06.2009

Основною сферою діяльності Товариства є співпраця із медичними установами та 
колективами підприємств, у відношенні членів яких здійснюється особисте страхування всіх 
видів.

Управління діяльністю із страхування у відношенні медичних установ - партнерів та у 
відношенні застрахованих членів колективів здійснюється через менеджерів, що приймаються на 
роботу в Товариство за трудовим договором із числа працівників таких колективів.

В місцях скупченості значної кількості медичних установ - партнерів та/або застрахованих 
колективів із числа залучених агентів створюється агентський пункт для взаємозаміни 
працівників на випадок тимчасової відсутності одного із агентів та створення комфортних умов 
здійснення страхової діяльності. В агентському пункті не здійснюється жодних господарських 
або розрахункових операцій.

Всі платіжні операції здійснюються виключно через бухгалтерію Товариства.

2. Результати діяльності.
Товариство здійснює виключно прибуткову діяльність.
Протягом 2019 року прибуток Товариства становив 91 тис. грн.
Збільшення прибутку досягається розширенням сфери страхової діяльності та збільшенням 

договорів страхування при правильно збалансованій тарифній політиці та системи забезпечення 
страхових ризиків і страхових випадків.



З кінця 2019 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав назву СОУГО- 
19, здатного викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини. На кінець 2019р. 
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла про обмежене число випадків зараження 
СОУГО-19, але 31 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію в області охорони здоров'я, а 
13 березня 2020 року - про початок пандемії з зв'язку зі стрімким поширенням СОУГО-19 в 
Європі та інших регіонах. Заходи, що вживаються по всьому світу з метою боротьби з 
поширенням СОУГО-19, призводять до необхідності обмеження ділової активності, що впливає 
на Товариство, а також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
поширенню інфекції. Для зменшення ризику щодо впливу подій на фінансову діяльність 
Товариства, пов’язаних зі спалохом коронавірусу СОУГО-19, Товариство вживає належні заходи 
на підтримку стабільності та безперервності його діяльності. Зазначені вище події, не є такими, 
що мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють 
будь-які невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства.

Ліквідність та зобов'язання.
Основними джерелами забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують своєчасне 

виконання зобов'язань) є грошові кошти Товариства.
В Товаристві є незначна доля наявних зобов'язань, які в основі своїй пов'язані із страховою 

діяльністю. Всі зобов'язання Товариства є короткостроковими та гасяться протягом 30 днів з 
моменту їх виникнення.

Умовні зобов'язання у Товариства відсутні.
Страховиком повністю дотримано нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій.

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = загальна сума 
активів /рядок балансу 280/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 
010/ - загальна сума зобов’язань /сума рядків балансу 430, 480, 620, 630/ 
(для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець 
звітного періоду)

43354,3

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють 
види страхування, інші, ніж страхування життя, - більша із визначених 
величин:

766,8

1. /суша надходжень страхових премій за попередні 12 місяців - (сума 
страхових премій, належних перестраховикам х відповідний показник*)/ х 
0,18

766,8

2. /сума здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців - (сума виплат, 
компенсованих перестраховиками х відповідний показник*)/ х 0,26

431,1

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють 
страхування життя: загальна величина резерву довгострокових 

| зобов’язань х 0,05

0

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють 
| види страхування, інші, ніж страхування життя, та мають страхові 
і зобов’язання за договорами страхування життя: більша із визначених 
величин нормативного запасу платоспроможності (без врахування 

, договорів страхування жигтя)+ величина нормативного запасу 
{платоспроможності (для договорів страхування життя)

0

1 Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 
1 над розрахунковим нормативним запасом = фактичний запас

42587,6



Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = загальна сума 
активів /рядок балансу 280/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 
010/ - загальна сума зобов’язань /сума рядків балансу 430, 480, 620, 630/ 
(для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець 
звітного періоду)

43354,3

платоспроможності -  відповідна величина нормативного запасу 
платоспроможності

Для діяльності Компанії характерна незначна кількість ризиків, які включають вплив змін 
заборгованості та/або курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на 
зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові 
результати Компанії.

Підприємство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не 
виписує опціонів.

Вартість поточних фінансових інвестицій, облікованих на Балансі Товариств станом на 
31.12.2020 р., 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р. становить:

тис. грн.

На
31.12.2020

На
31.12.2019

На
31.12.2018

Поточні фінансові інвестиції, в т. ч. 11177 11553 8883

ЦП , обіг яких тимчасово заблокований рішенням 
ННКЦПФР

7177 7555 8883

Склад поточних фінансових інвестиції Товариства станом на 31.12.2019 р. є наступним:

Емітент
код

ЄДРПОУ вид інвестиції Од.

виміру

гі
! кількість
1

Вартість станом 
на

31.12.2019 р., 
тис. грн.

Дніпроінвестбуд, ВАТ, 
ЗНВКЇФ

35644482 Акції шт. 210000 299

Домінанта КІФ ПАТ 35893549 А кції шт. 69 56

Європа-Азія-Україна, ПАТ 33151902 А кції шт. 20000 58

Зернопромсервіс, ВАТ 24412434 Акції шт. 210000 0

Карбідом, ВАТ 36337271
Акції шт. 30000 85

1ТАТ ’’ЗН ВКІФ ” "Інвестиції 
плю с”

35043708
А кції шт.

15 1

ПАТ "ПРОФІНАНС" 37249988 Акції шт. 235 282

Стандарт Кепітал ЗН КІФ 
ПАТ

36927002
А кції шт. 1150 230

ТОВ "КУА "Трейд-Інвест” 
ПВНЗІФ "Ресурс- 
інвестиція”

32828262-
2331669

А кції шт.
7390 6544

ТОВ "Броксервіс" 31679993 Корпоративні права 4000
Всього 11555

Цінні папери, обліковані на Балансі Товариства станом 31.12.2019 р., та по яких на зазначену 
дату обіг в депозитарній системі заблокований (Дніпроінвестбуд ВАТ ЗНВКІФ, Домінанта К1Ф



ПАТ, Європа-Азія-Україна ПАТ, Карбідом ВА'Г, ПАТ "ЗНВКІФ" "Інвестиції плюс", ПАТ 
"ПРОФІНАНС", Стандарт Кепітал ЗН КІФ ПАТ, ТОВ "КУА "Трейд-Інвест" ПВНЗІФ "Ресурс- 
інвестиція"), станом на 31.12.2020 р. обліковані на Балансі Товариства з визнанням витрат від 
зменшення корисності фінансових інвестицій.
Протягом 2020 р. Товариством визнані витрати від списання цінних паперів у загальній сумі 
377,7 тис. грн. у зв’язку із невідповідністю визначення активу.

Склад поточних фінансових інвестиції Товариства станом на 31.12.2020 р. є наступним:

Емітент
код

ЄДРПОУ вид інвестиції
Од.

виміру кількість

Вартість 
станом на 
31.12.2020 
р.? тис. 
грн.

Дніпроінвестбуд, ВАТ, ЗНВКІФ 35644482 А кції шт. 210000 284

і Домінанта КІФ ПАТ 35893549 Акції шт. 69 53

Європа-Азія-У країна, ПАТ 33151902 А кції шт. 20000 55

і Зернопромсервіс, ВАТ 24412434 Акції шт. 210000 0

Карбідом, ВАТ 36337271 Акції шт. 30000 81

| ПАТ "ЗНВКІФ" "Інвестиції 
плю с1'

35043708
А кції шт. 15 1

ПАТ "ПРОФІНАНС" 37249988 Акції шт. 235 268

| Стандарт Кепітал ЗН КІФ HAT 36927002 А кції шт. 1150 219

! ТОВ "КУА "Трейд-Інвест" 
ПВНЗІФ "Ресурс-інвеетиція"

32828262-
2331669

А кції шт. 7390 6216

' ТОВ "Броксервіс" 31679993 Корпоративні права 4000
Всього 11177

Поточні фінансові інвестиції, обліковані на Балансі Товариства станом на 31.12.2020 р., 
класифіковані Товариством з урахуванням норм МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 
оцінка», як фінансові активи утримувані для продажу з відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку, крім тих, обіг яких заблокований.

Акції Дніпроінвестбуд ВАТ ЗНВКІФ, Домінанта КІФ HAT, Європа-Азія-У країна HAT, 
Карбідом ВАТ, ПАТ 'ЗНВКІФ" "Інвестиції плюс", HAT "ПРОФІНАНС", Стандарт 
Кепітал ЗН КІФ ПАТ, ТОВ "КУА "Трейд-Інвест" ПВНЗІФ "Ресурс-інвеетиція" обіг яких 
заблокований в 2018 р., відображені на Балансі Товариства станом на 31.12.2020 р по 
собівартості придбання з урахуванням зменшення корисності, що передбачено МСБО 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» для фінансових активів у вигляді інвестицій в 
інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і 
справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити. При цьому витрати у зв’язку із 
зменшенням корисності визнані Товариством у розмірі 5% від вартості зазначених фінансових 
активів.

Справедлива вартість облігацій українських підприємств, облікованих на Балансі Товариства 
станом на 31.12.2020 р., визначена з урахуванням ціни котирування на подібні активи на ринках, 
які не є активними, а саме середньої ціни на подібні активи, розрахованої на підставі середньої 
ціни оборудок на сайті www.smida.gov.ua в розділі «Інформація щодо вчинених правочинів поза 
фондовою біржою».

Вартість фінансових інвестицій у корпоративні права ТОВ "Броксервіс" у формі іншій, ніж 
цінні папери, відображена на Балансі Товариства станом на 31.12.2020 р. за справедливою

http://www.smida.gov.ua


вартістю, яка визначена доходним методом з урахуванням даних фінансової звітності емітента 
станом на 30.09.2020 р.

За 2020 р. Товариством визнані витрати від зміни справедливої вартості поточних 
фінансових інвестицій в сумі 378 тис. грн.

Приведення фінансових інвестицій до справедливої вартості в цілому призвело до 
поліпшення якості активів, що знаходяться на балансі компанії.

Більшість операцій Компанія проводить в національній валюті України. Операції в іноземній 
валюті є несуттєвими.

Товариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу 
запланованих платежів у рахунок очікуваних страхових виплат, а також вибуття грошових 
коштів внаслідок повсякденної діяльності.

З метою відповідності до нововведених нормативів ліквідності Товариство продало частину 
корпоративних прав в інших суб'єктах підприємницької діяльності та отримані грошові кошти 
розмістило на депозиті. Ціна продажу здійснена за ціну придбання активу, в зв'язку із чим 
операція купівлі-продажу корпоративних прав не утворила для Товариства збитків.

Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових потоків Компанії. Управління 
потребами ліквідності Компанії здійснюється за допомогою як короткострокових, так і 
довгострокових прогнозів.

Станом на 31 грудня 2020 контрактні строки погашення зобов’язань Підприємства такі, як 
узагальнено нижче:

31.12.2020 31.12.2019
Довгострокові фінансові інвестиції 11177 11555
Дебіторська заборгованість, чиста 433 93
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти 2378 3379,1
Всього 13988,0 15027,1
Управлінський персонал вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достатні 

для фінансування поточних операцій Компанії.

3, Екологічні аспекти.
Діяльність Товариства жодним чином не пов'язана із створенням екологічно небезпечних 

факторів, в наслідок чого впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище немає.
4. Соціальні аспекти та кадрова політика.
Трудовий колектив Товариства складається із 13 штатних працівників та 6 агентів, що 

працюють на підставі агентських договорів.
Основну кількість працівників Товариства як страховика традиційно складають жінки.
Мотивація працівників здійснюється через надання премій в залежності від досягнень із 

продажу страхових продуктів.
Охорона та безпека праці в Товаристві організовані в порядку, встановленому 

законодавством.
Товариство стимулює працівників щодо підвищення своєї професійності, зокрема через 

відвідування курсів та семінарів. Товариство оплачує своїм працівникам всі освітні заходи.
В Товаристві створені рівні можливості для працевлаштування щодо всіх верств населення. В 

Товаристві відсутні передумови для корупції або хабарництва. В основу відносин в колективі 
покладена повага до прав людини.



5. Ризики.
Управління ризиками в Товаристві здійснюється на підставі Стратегії управління ризиками.
Стратегія управління ризиками Товариства визначає структуру управління ризиками та 

основні компоненти системи управління ризиками, забезпечує системний та послідовний підхід 
при здійсненні процесу управління ризиками.

Стратегія розроблена у відповідності з діючим законодавством України, в тому числі у 
відповідності до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг від 04.02.20І4 № 295 «Про затвердження Вимог до організації і 
функціонування системи управління ризиками у страховика», та інших нормативно-правових 
актів, що регулюють діяльність Товариства.

Процес управління ризиками включає в собі наступні етапи:
« визначення ризиків:

- оцінка ризиків та факторів що їх викликають (системне та постійне
відстеження, аналіз усіх можливих причин виникнення збитків, якісна оцінка, 
їх ймовірність та розміри).

- класифікація ризиків (дослідження специфіки ризиків і факторів які призводять
до їх виникнення, впливають на їх розвиток, експертні оцінки історичних 
даних, карта ризиків).

» оцінка ризиків, періодичність проведення яких встановлюється рішенням 
Наглядової Ради Товариства в залежності від значимості ризиків, але не рідше ніж 
два рази на рік.

* здійснення регулярного стрес-тесту та аналізу ризиків.
■ вибір і застосування методів управління ризиками.
* коригування системи управління ризиками.

Стратегія управління ризиками встановлює наступні значення та показники:
* карта ризиків - перелік ризиків у страховика із зазначенням показників ймовірності 

настання подій, що пов’язані з ризиками, та чутливості страховика до ризиків;
* модуль розрахунку - автономний компонент системи управління ризиками, 

призначений для оцінки окремого ризику;
* оцінка ризику - визначення кількісних характеристик ризику, які ґрунтуються на 

показниках ймовірності настання та розміру можливого збитку;
■ ризик - ймовірна подія, що може призвести до отримання непередбачуваних 

збитків або іншим чином негативно вплинути на діяльність страховика і на його 
здатність виконувати свої зобов’язання;

■ управління ризиками - процес, спрямований на виявлення, визначення, оцінку та 
врегулювання ризиків, а також контроль за дотриманням допустимих меж ризиків.

* апетит на ризик -  це спосібність та бажання Товариства брати на себе визначені 
ризики для досягнення своїх цілей. Товариство визначає прийнятні для себе межі 
апетиту на ризики (наприклад, встановлення ліміті інвестицій в один проект і т.п.).

■ ступінь ризику -  схильність до невизначеності, пов’язаної з подіями або діями, які 
можуть вплинути на досягнення цілей і задач.

■ ризик-менеджер -  працівник структурного підрозділу (відповідальної особи) 
Товариства, відповідальний за управління ризиками.

■ утримуюча здатність (рівень толерантності до ризику) -  це рівень позабюджетних 
збитків в результаті настання будь-яких подій (ризиків), які Товариство може 
прийняти (профінансувати за рахунок власних коштів) без значного збитку для 
своєї фінансової та конкурентної позиції.

■ комплаенс-ризик -  ризик застосування юридичних санкцій та/або санкцій 
регуляторних органів, істотних фінансових збитків або втрати репутації 
Товариством в результаті невиконання законів, інструкцій, правил, стандартів



саморегульованих організацій або кодексів поведінки, що стосуються діяльності 
фінансових установ;

Стратегія підлягає періодичному перегляду на щорічній основі Наглядовою Радою 
Товариства.

В Товаристві існує три підрозділи, що виконують функцію оцінки ризиків; встановлення 
переліку ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує страховик у своїй діяльності 
(андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, операційний ризик, ризик 
учасника фінансової групи).

Управління операційними та фінансовими ризиками (ринковий ризик, кредитний ризик, 
ризик ліквідності в здійснюється на підставі Положення про управління ризиками в якому 
систематизовані причини виникнення ризиків в діяльності Товариства, приведена класифікація 
ризиків у страховій діяльності, представлені методики управління ризиками та розрахунок 
адекватності страхових резервів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, стресс-тести та карта ризиків.

Процес управління ризиками включає в собі наступні етапи:
визначення ризиків; 
оцінка ризиків;
здійснення регулярного стрес-тесту та аналізу ризиків; 
вибір і застосування методів управління ризиками: 
корегування системи управління ризиками.

Головною метою управління ризиками є -  уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх 
наслідків, зменшення вразливості до них.

Головним способом управління ризиком є зниження ступеня ризику -  оптимізацію ризику, 
яку можна здійснювати або шляхом його передачі, тобто зовнішніми способами, або за 
допомогою внутрішніх ресурсів (самострахування), розподілу фінансових, матеріальних коштів 
за принципами лімітування, диверсифікації, тобто внутрішніми способами. До внутрішніх 
способів зниження ризику відносять також здобуття додаткової інформації.

До прийомів зниження ступеня ризику відносяться:
- уникнення;
- попередження;
- прийняття (збереження чи навіть збільшення) ступеня ризику; 

зниження ступеня ризику (оптимізація).
Структура системи управління ризиками у Товаристві представлена управлінням ризиками на 

кількох рівнях із залученням наступних органів та підрозділів Товариства: Наглядової Ради, 
Правління, колегіальних дорадчих органів (рад), структурний підрозділ (чи відповідальна особа), 
відповідальний за управління ризиками, служба внутрішнього аудиту, інші структурні 
підрозділи.

В 2020 році фінансові ризики (ринковий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності) на 
діяльність Товариства не впливати.

Для діяльності Компанії характерна незначна кількість ризиків, які включають вплив змін 
заборгованості та/або курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на 
зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові 
результати Компанії.

Підприємство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не 
виписує опціонів.

Більшість операцій Компанія проводить в національній валюті України. Операції в іноземній 
валюті є несуттєвими.



Наведена далі таблиця відображає чутливість чистого результату за 2020 року та власного 
капіталу до обгрунтовано можливих змін відсоткових ставок в + 500 базисних пункти та -  500 
базисних пункти, якщо вони відбудуться з початку року. Ці зміни вважаються обгрунтовано 
можливими на основі спостереження за поточними ринковими умовами. Обчислення 
ґрунтуються на депозитах Компанії, утримуваних на кожну дату балансу. Всі інші змінні 
величини залишаються постійними.

На 31.12.2020 року
5% -5%
119 -119

Кредитний ризик для грошових коштів та депозитів, що розміщені на рахунках банків, є 
незначним, оскільки Компанія має справу з банками з високою репутацією та зовнішніми 
кредитними рейтингами, що підтверджують їх високу якість.

Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договірних зобов’язань, 
обмежується фінансовою дебіторською заборгованістю, довгостроковими та поточними 
фінансовими інвестиціями та залишками грошових коштів, як представлено нижче:

Балансова вартість Справедлива вартість
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020

1 2 3 4 5
Поточні фінансові інвестиції 11553 11177 11553 11177
Торгівельна та інша кредиторська 
заборгованість

244 352 244 352

Торгівельна та інша дебіторська 
! заборгованість

93 433 93 433

; ГрОШОВІ КОШТИ 3379 2378 3379 2378

Компанія здійснює постійний моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та іншими 
контрагентами, визначених на індивідуальній основі, та вводить цю інформацію в свої процедури 
контролю кредитного ризику.

Визначаючи суму очікуваного відшкодування дебіторської заборгованості та фінансових 
інвестицій, Компанія розглядає будь-яку зміну кредитної якості дебіторської заборгованості та 
об'єктів інвестування з моменту первинного її виникнення до звітної дати.

Основна дебіторська заборгованість погашається планово протягом поточного року.

В якості організаційних ризиків на діяльність Товариства в 2020 році впливали зміни в 
законодавстві, що регулюють діяльність страховиків. Однак, значний запас ліквідності та 
платоспроможності зробив Товариство не чутливим до даних ризиків.

6, Дослідження та інновації.
Товариство знаходиться в процесі постійного вивчення ринку страхових ризиків, а також в 

процесі створення попиту на власні страхові послуги через аналіз звичайних ризиків, наявних у 
певного суб'єкта господарської діяльності або комплексу таких суб'єктів та надання 
рекомендацій щодо ефективного використання класичних механізмів страхових послуг, зокрема, 
із передачею страховику виконання окремих, непритаманних для основної діяльності 
підприємства функцій.

Таку діяльність Товариство здійснює із залученням профільних організацій або спеціалістів. 
При цьому обсяг витрат Товариства на вказані заходи є мінімальним та обмежується витратами 
на відрядження, виготовлення презентацій та рекламних носіїв.



7, Фінансові інвестиції,
У своїй діяльності Товариство активно використовує інструмент фінансового інвестування в 

інші підприємства.
В якості об'єктів свого інвестування Товариство обирає лише ті підприємства, які мають 

значну кількість активів та є фінансово стабільними. У разі виникнення питання щодо 
зменшення фінансової стабільності підприємства, в яке Товариством здійснено інвестиція, 
внесок в корпоративні права такого підприємства реалізується із наступним придбанням 
корпоративних прав іншого підприємства.

За роки управління власними фінансовими інвестиціями Товариства жодного разу не 
зазнавало збитків.

У 2019 році Товариством придбано корпоративні права іншого підприємства на суму 4,0 млн. 
грн..

8, Перспективи розвитку.
Обрана сфера діяльності Товариства - особисте страхування - знаходиться в Україні на 

початковому етапі свого розвитку. Реформування медичної галузі та системи фінансування 
заходів з охорони здоров'я створюють реальні передумови для стрімкого збільшення попиту 
населення на послуги з особистого страхування.

Однозначним є факт наявності у Товариства значних перспектив для розвитку.
9, Корпоративне управління.
1) Органи управління, їх склад та повноваження, стратегія корпоративного управління:

Корпоративне управління Страховиком здійснюється в порядку, встановленому Законом 
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», та становить 
ієрархічну систему:

збори учасників,
наглядова рада,
дирекція.

Протягом 2020 року змін в складі наглядової ради Товариства та дирекції Товариства не 
відбулось.

Склад наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради :
Погрібний Ігор Якович

- Члени Наглядової ради:
Бородік Юрій Юрійович
Моргун Тамара Владиславівна

При наглядовій раді Товариства комітети не утворені.
Склад Д ирекц ії Товариства.

- Генеральний директор:
Шепетько Маія Іванівна

- Члени дирекції:
вакансія - Перший заступник Генерального директора;
Грущик Роман Євгенович (Член дирекції)
Григоренко Олена Миколаївна (Член дирекції)



В Товаристві діє Дирекція внутрішнього аудиту, яка працює відповідно до Положення про 
Дирекцію внутрішнього аудиту.

В 2020 році Дирекція забезпечувала контроль за:

здійсненням діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства, за 
дотриманням політики бухгалтерського обліку та за внутрішніми процедурами, встановленими 
відповідними внутрішніми документами Товариства;

здійсненням системного аналізу та оцінки діяльності Товариства на предмет її 
фінансової стійкості та платоспроможності;

перевіркою та оцінкою ефективності заходів контролю за виконанням прийнятих рішень; 
своєчасністю, правильністю, повнотою та точністю відображення основної та іншої діяльності у 
звітності, передбаченій законодавством; дотриманням встановлених обов'язкових нормативів та 
інших показників і вимог, що обмежують ризики по операціях з' фінансовими активами.

Дирекція внутрішнього аудиту підпорядкована Наглядовій раді Товариства.
2) Скликання та проведення загальних зборів учасників.

Скликання та проведення загальних зборів учасників Товариства здійснюється не рідше 
одного разу на рік та проводиться у повній відповідності до вимог закону та статуту.

3) Структура учасників та їх частки в статутному капіталі.
Станом на 31.12.2020 року учасниками Страховика є:

; №

; 3 / П

П.І.П. Учасника Розмір частки % частки

1 Погрібний Ігор Якович 760 000,00 грн.
2,7143 (дві цілих сім тисяч 

сто сорок три 
десятитисячних) %

і 2

і

Погрібна Лариса Іванівна 260 000,00 грн.
0,7143 (нуль цілих сім 
тисяч сто сорок три 
десятитисячних) %

і 3 Тімофеєв Ольгерд Костянтинович 760 000,00 грн.
2,7143 (дві цілих сім тисяч 

сто сорок три 
десятитисячних) %

!--------

І 4 Грущик Роман Євгенович 760 000,00 грн.
2,7143 (дві цілих сім тисяч 

сто сорок три 
десятитисячних) %

5 Моргун Тамара Владиславівна 760 000,00 грн.
2,7143 (дві цілих сім тисяч 

сто сорок три 
десятитисячних)

6 Бородін Юрій Юрійович 760 000,00 грн.
2,7143 (дві цілих сім тисяч 

сто сорок три 
десятитисячних) %

!

І 7 Бородіна Марія Іванівна 4 760 000,00 грн. 17,0 (сімнадцять цілих 
нуль десятих) %

8 Шепетько Маія Іванівна 5 320 000,00 грн. 19,0 (дев'ятнадцять цілих



нуль десятих) %

9 Шепетько Андрій Федорович 5 320 000,00 грн. 19,0 (дев'ятнадцять цілих 
нуль десятих) %

10 Маріуца Ірина Іванівна 760 000,00 грн.
2,7143 (дві цілих сім тисяч 

сто сорок три 
десятитисячних) %

г

11 Назарова Анжела Іванівна 2 990 000,00 грн.
10,68 (три цілих дев'ять 
тисяч двісті вісімдесят 

шість десятитисячних) %

12 Штимак Альберт Іванович 4 290 000,00 грй. 15,32 (п'ятнадцять цілих 
тридцять дві сотих) %

!13

ТОВ "Броксервіс" (первинний 
беніфіціар Погрібна Л. І.) 560 000,00 грн. 2 (два) %

Первинними беніфіціарами учасників Страховика є самі учасники.
Статутний капітал Товариства, проголошений в розмірі 28 млн. гри., заповнено учасниками 

на суму 12 млн. грн.
До ЗО червня 2021 року вказані учаники мають внести до статутного капіталу наступні 

додаткові внески, а саме:

! №
і

І з/п ILI.IL Учасника Розмір частки

1 Шепетько Маія Іванівна 4 560 000,00 грн.

2 Шепетько Андрій Федорович 4 560 000,00 грн.

3 Назарова Анжела Іванівна 2 590 000,00 грн.

4 Штимак Альберт Іванович 4 290 000,00 грн.

Інші учасники Страховика повністю виконали зобов’язання щодо формування капіталу 
страховика.

Страховик не має внесків до статутних капіталів інших фінансових установ, у тому числі 
страховиків.

У Страховика немає дочірніх підприємств.
4) Власники корпоративних прав з особливими правами контролю та опис цих прав.

В товаристві відсутні власники корпоративних прав з особливими правами контролю.
5) Діяльність підприємства стосовно операцій з власними корпоративними правами. 

Товариство не здійснює діяльності стосовно операцій з власними корпоративними правами.
6) Основна характеристика системи внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю Товариства характеризується:

-  визначенням ступеню самостійності менеджменту у прийнятті рішення;
-  створенням типових продуктів та методик;
-  встановленням лімітів операцій;



-  щоденним кількісним контролем за дотриманням лімітів та методик при здійсненні 
оплат або прийомі оплат;

-  періодичним (не рідше одного разу на місяць) аналізом кількісних та якісних 
показників та внесенням коректив у ліміти або методики;

-  роботою комісій із прийняття рішень;
-  роботою спеціалістів із контролю ризиків;
-  роботою системи внутрішнього аудиту.

Кожен етап роботи вказаної системи описаний у відповідних положеннях або правилах та 
контролюється керівництвом при затвердженні розпоряджень на управління фінансами та 
грошовими потоками Товариства.

7) Дивідендна політика.
Товариство перераховує всі доходи, отримані від річної діяльності на збільшення власного 

резервного та/або страхового фонду та протягом останніх років виплат дивідендів не 
здійснювало.

8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління.
Товариство пильно спостерігає за новаціями в галузі корпоративного управління та 

систематично переймає прогресивний або перспективний досвід.
9) Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів 

підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського 
персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).

Політикою Товариства стосовно формування та діяльності власних адміністративних, 
управлінських та наглядових органів підприємства є лише вимога до освіти і професійного 
досвіду, а також до лояльності Товариству та до дотримання вимог Кодексу корпоративного 
управління.

Товариством розроблено та прийнято "Кодекс корпоративного управління ТДВ "СК 
"АМДжи-Іншуренс". Кодекс корпоративного управління Товариства є обов’язковими для усіх 
його учасників та працівників. Протягом 2020 року фактів недотримання Кодексу 
корпоративного управління Товариства не було. Текст кодексу розміщений на сторінці

__М. І. Шепетько_
(ін іц іали , прізвищ е)

В. Л. Косенко
(ін іц іали , пр ізви щ е)


