
 

Титульний аркуш 

30.04.2021 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

№ 50 

(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

Голова Правління Захарків Ростислав Миколайович 

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

особи емітента) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2020 рік 

 
1. Повне найменування емітента 

 
2. Організаційно-правова форма 

I. Загальні відомості 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "КАШТАН" 

Акціонерне товариство 
 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 32071894 

4. Місцезнаходження 

5. Міжміський код, телефон та факс 

6. Адреса електронної пошти 

Кловський узвіз, 12, офіс 37, м. Київ, 01021 

(044) 249-01-11, 249-01-11 

zaharkiv@sk-kashtan.kiev.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 

затверджено річну інформацію, або дата та рішення 

загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 

інформацію емітента (за наявності) 

рішення загальних зборів акціонерів, 29.04.2021, 60 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 

Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 

здійснення оприлюднення) 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 

Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 

адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

безпосередньо) 

 

 

 

 

 

 
Державна установа «Агентство з 

розвитку інфраструктури 

фондового ринку України», 

21676262, УКРАЇНА, 

DR/00002/ARM 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Річну інформацію розміщено 

на власному веб-сайті 

учасника фондового ринку 

https://sk-kashtan.com.ua/pro-kompaniyu/finansovi-zviti-ta-audit/ 

 

 
(URL-адреса сторінки) 

 

 
30.04.2021 

 
 

(дата) 
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1. Основні відомості про емітента. 

Зміст 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря. 

5. Інформація про рейтингове агентство. 

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

7. Судові справи емітента. 

8. Штрафні санкції щодо емітента. 

9. Опис бізнесу. 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 

та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

1) інформація про органи управління; 

2) інформація про посадових осіб емітента; 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 

емітента в разі їх звільнення; 

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; 

2) інформація про розвиток емітента; 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат 

емітента: 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування; 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків; 

4) звіт про корпоративне управління: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 

вимоги; 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); 

інформація про наглядову раду; 

інформація про виконавчий орган; 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 

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

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

зборах емітента; 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

повноваження посадових осіб емітента. 
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 

та/або класу належних їм акцій. 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 

меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 

значенню пакета акцій. 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 

обов'язків акціонерів (учасників). 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 

пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 

1) інформація про випуски акцій емітента; 

2) інформація про облігації емітента; 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 

4) інформація про похідні цінні папери емітента; 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 

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

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). 

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

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

статутного капіталу такого емітента. 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 

якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі. 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; 

3) інформація про зобов'язання емітента; 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. 

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів. 

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість. 

29. Річна фінансова звітність. 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

32. Твердження щодо річної інформації. 
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 

емітента, яка наявна в емітента. 

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

здійснюють контроль над емітентом. 

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

звітного періоду. 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

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

активів до складу іпотечного покриття; 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 

активів на кінець звітного періоду; 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу 

іпотечного покриття. 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 

41. Основні відомості про ФОН. 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 

45. Правила ФОН. 

46. Примітки.(до звіту) 

1. Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. 2. Емітент не користується послугами рейтингового 

агентства. 3. Філій або інших відокремлених підрозділів немає. 4. Судові справи відсутні. 5. Штрафні санкції не 

накладались. 6. Акціонери (юридичні особи) відсутні. 7. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на 

загальних зборах відсутні. 8. Особи, що володіють 5% і більше статутного капіталу (юридичні особи) відсутні. 9. 

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 

значенню, не відбувалась. 10. Зміна акціонерів, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню, не відбувалась. 11. Облігації не випускались. 12. 

Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів 

ФОН), не випускались. 13. Похідні цінні папери не випускались. 14. Викуп власних акцій протягом звітного періоду 

не здійснювався. 15. У власності працівників Емітента немає інших цінних паперів, оскільки інші цінні папери не 

випускались. 16. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента 

або інших власників цінних паперів згоди на відчуження, відсутні. 17. Голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, немає. 18. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 19. Зобов'язання емітента за кредитами 

відсутні. 20. Зобов'язання емітента за випусками облігацій відсутні. 21. Зобов'язання емітента за фінансовими 

інвестиціями в корпоративні права відсутні. 22. Зобов'язання емітента за іпотечними цінними паперами відсутні. 23. 

Зобов'язання емітента за сертифікатами ФОН відсутні. 24. Зобов'язання емітента за іншими цінними паперами, у 

тому числі за похідними цінними паперами, відсутні. 25. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних 

видів продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а 

також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води. 26. Інформація про собівартість 

реалізованої продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною 

промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води. 27. Звіт про рух 

коштів (за непрямим методом) не заповнюється. 28. Акціонерні або корпоративні договори не укладались. 29. 

Договори або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом, не 

укладались. 30. Перелік зовнішніх документів відсутній. 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



 

 
1. Повне найменування 

ІІІ. Основні відомості про емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "КАШТАН" 
 

 

 

2. Скорочене 

найменування (за 

наявності) 

ПРАТ "СК "КАШТАН" 

 
3. Дата проведення державної реєстрації  20.06.2002 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн)  92000000,00 

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)  27 

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

Найменування виду діяльності 

Інші види страхування, крім страхування життя 

 

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

 
- 

Код за КВЕД 

65.12 

 

66.29 

 
- 

 

10. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

2) МФО банку 

3) IBAN 

4) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

5) МФО банку 

6) IBAN 

 
АТ "Райффайзенбанк Аваль" 

 

 
380805 

UA 56 380805 00000 26502711923230 

д/н 

 

 
д/н 

д/н 



 

18. Опис бізнесу 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Історія Компанії розпочинається 20 червня 2002 року. Вже 17 років компанія працює та займає стабільні 

позиції на вітчизняному страховому ринку. Час став перевіркою нашого вміння працювати професійно, 

виконувати свої зобов'язання та вдало реалізовувати можливості, що виникають в умовах постійної зміни 

реалій та бізнес середовища.Нам важливо, щоб всі наші продукти та послуги, включаючи новітні і 

найбільш складні, були доступні максимально широкому колу клієнтів. Страхові продукти, які ми 

пропонуємо нашим клієнтам - це сукупність сучасної методології та об'єктивної оцінки реальностей 

ринку.Важлива перевага страхової компанії "Каштан" - це універсальність в пропонованих страхових 

послугах. Компанія реалізує комплексні та індивідуальні програми страхування, розроблені на основі 21 

ліцензій добровільного та обов'язкового видів страхування.Головне завдання компанії - увага до вимог і 

побажань клієнтів. Для нас важливо продовжити плідну співпрацю з усіма нашими постійними клієнтами 

і в повній мірі виконувати взяті на себе зобов'язання, а також привернути увагу майбутніх клієнтів 

комплексним підходом та різноманітністю страхових продуктів.Місію страхової компанії "Каштан" ми 

бачимо в тому, щоб допомагати нашим клієнтам в складних життєвих ситуаціях, бути їх надійним 

партнером у важку хвилину. Для цього ми розвиваємо компанію, забезпечуємо її фінансову стабільність і 

платоспроможність, дотримуючись консервативної політики ведення бізнесу.Мета компанії - зайняти 

гідне місце в економічній структурі нашої країни, робити свій бізнес не тому, що це потрібно нам, а в 

результаті наявності попиту на послуги саме такої якості. Завжди відповідати іменним вимогам і 

можливостям Страхувальників.Стратегічна мета - створення універсальної страхової компанії високого 

класу, побудованої на принципах професіоналізму, фінансової стабільності, якісного і уважного 

виконання зобов'язань перед клієнтами та партнерами. 
 

Інформація про чисельність працівників 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 23. Середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, що працюють за сумісництвом (осіб) - 2. Чисельність працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осіб) - 2. Фонд оплати праці за 2020 рік склав 

1 860 тис. грн. і збільшився на 216 тис. грн. в порівнянні з попереднім звітним періодом. Кадрова 

програма спрямована на пошук кваліфікованих співробітників та поліпшення роботи компанії. 

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств 

ПрАТ "СК "КАШТАН" є учасником Об'єднання "Ядерний страховий пул" (адреса: 02660, Україна, м. 

Київ, вул. М. Раскової, буд. № 11). Об'єднання "Ядерний страховий пул" - добровільне об'єднання 

страховиків-резидентів України, діяльність яких пов'язана з проведенням обов'язкового страхування 

цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 

ядерного інциденту. Опис діяльності ПУЛУ: - Організація співстрахування на принципах солідарної 

відповідальності у рамках Пулу - Організація перестрахування за страховими ризиками, страхові 

обов'язки за якими перевищують фінансові можливості членів Пулу, щодо страхового покриття цих 

ризиків власними активами - Сприяння членам пулу в організації прийому в перестрахування ризиків від 

закордонних ядерних страхових пулів та інших перестрахувальників - та інше 

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами 

Cпільна діяльність в 2020 році не проводилась. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 

Відсутні пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб. 

Опис обраної облікової політики 

Основні засобиТовариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання його у процесі своєї господарської діяльності, надання послуг або для здійснення 

адміністративних і соціально- культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000,00 грн.Первісно Компанія оцінює 

основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених 

МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати історичну вартість як 

доцільну собівартість основних засобів, крім об'єктів нерухомості. Об'єкти нерухомості станом на 

31.12.2019 р. відображені за справедливою вартістю. Фінансові інструменти та фінансові активи первісно 

визнаються за справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок нерозподілених прибутків та 

збитків.Подальші витрати. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати 



 

поточного періоду. Ці витрати визнаються в поточних витратах в момент їх понесення. Витрати на заміну 

крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні тих вузлів 

або компонентів, що підлягають заміні.На кінець кожного звітного року керівництво визначає наявність 

ознак знецінення основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює 

суму відшкодування актива, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за 

вирахуванням витрат на продаж актива та вартість, яка отримується від його використання. Балансова 

вартість актива зменшується до суми відшкодування; збиток від знецінення відображається в прибутках 

або збитках за рік.Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між 

отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках 

за рік в складі іншого операційного доходу або витрат.Амортизація. На об'єкти незавершеного 

будівництва амортизація не нараховується.Амортизація основних засобів Товариства нараховується 

прямолінійним методом з урахуванням таких термінів використання (років):Будівлі- 15 років Машини та 

обладнання- 2 роки Транспортні засоби- 5 років інші- 2 роки.Капітальні вкладення в орендовані 

приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу 

починають, коли він стає придатним для використання, яка визначається як дата введення об'єкта в 

експлуатацію. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з 

якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу.Нематеріальні активиНематеріальні активи Товариства, що мають невизначений термін корисного 

використання, включають ліцензії. Придбані ліцензії капіталізуються в сумі витрат, які понесені на їх 

придбання та введення в експлуатацію. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Амортизація 

на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не нараховується. Нематеріальні активи, 

які виникають в результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються прямолінійним 

методом протягом терміну чинності цих прав.Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних 

активівНа кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, 

якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке 

зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою 

вартістю згідно з іншим стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх 

періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для 

визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності 

амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої 

балансової вартості необоротного активу на систематичної основі протягом строку корисного 

використання.Визнання та оцінка фінансових інструментівТовариство визнає фінансовий актив або 

фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо 

фінансового інструмента.Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:фінансовий актив, 

доступний для продажу - акції з відсотком володіння до 20%, інвестиції, утримувані до погашення - 

інвестиційні сертифікати; дебіторська заборгованість.Під час визнання фінансового активу або 

фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні 

витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового 

зобов'язання.Класифікація фінансових активівФінансові активи класифікуються за наступними 

категоріями:дебіторська заборгованість;фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з 

віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків;фінансові активи, які утримуються з метою погашення; 

фінансові активи, які утримуються з метою продажу.Фінансові активи, що оцінюються за справедливою 

вартістю з віднесенням змін на рахунок прибутків і збитків До фінансових активів, що оцінюються за 

справедливою вартістю з віднесенням змін на прибутки і збитки, Товариство відносить інвестиції в акції 

та інвестиційні сертифікати. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Результати від зміни справедливої вартості фінансового активу відображаються в прибутку або збитку за 

рік як фінансові доходи або витрати доки визнання фінансового активу не буде припинено. Дивіденди 

включаються у фінансові доходи, коли встановлено право на отримання виплачуваних дивідендів, і 

вірогідність їх надходження є високою.Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності 

фінансового активу, сума кумулятивного збитку визнається у прибутку чи збитку.Ринкові акції 

оцінюються за ринковою ціною відповідно до біржового курсу.Неринкові акції, справедливу вартість 

яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо 

вони є .Фінансові активи, що утримуються з метою продажуДо фінансових активів, що утримують з 

метою продажу Товариство відносить цінні папери як інвестиції, призначені для торгівлі, якщо має намір 

реалізувати їх протягом короткого періоду часу з дати їх придбання у в зв'язку із невизначеністю терміну 

погашення зобов'язань. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 



 

Емітент здійснює діяльність із добровільного та обов"язкового страхування, іншого, ніж страхування 

життя. Обсяг надання послуг зі страхування за 2020 рік склав 32 076,3 тис. грн., з яких частка страхових 

платежів за добровільним страхуванням склала 5 292,2 тис. грн., за обов'язковим - 26 784,1 тис. грн. 

Основними видами добровільного страхування були: - страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) - 782,4 тис. грн.; - страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 970,8 тис. 

грн.; - страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту) - 936,6 тис. 

грн.; - страхування фінансових ризиків - 2 492,2 тис. грн. Основними видами обов'язкового страхування 

були: - особисте страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних дружин - 1 

361,9 тис. грн. - обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за 

шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту - 24 952,4 тис. грн. Середньореалізаційні 

ціни за обов'язковими видами страхування встановлюються згідно постанов КМУ, а за добровільними 

видами страхування - згідно правил компанії, затверджених Національною комісією, що здійснює 

Державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Експортні операції не проводились в 2019 році 

Надання послуг не залежить від сезонних змін, ринком збуту послуг Емітента є Україна. Основними 

клієнтами-страхувальниками є ДП НАЕК "Енергоатом", Інститут ядерних досліджень НАН України, ПАТ 

"Львівобленерго", ПАТ "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго". Заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: у процесі 

управління ризиками задіяне Правління Товариства. Правління несе відповідальність за функціонування 

системи внутрішнього контролю і управління ризиками. Воно відслідковує стан управління ризиками, 

впливає на схильність до ризиків. Правління забезпечує проведення кількісної і якісної оцінки ризиків, на 

які наражається компанія, розробку методології управління ризиками, створення системи для 

автоматизованого ведення і обробки бази даних щодо ризиків. Метою управління ризиками є їхня 

мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної 

діяльності Товариства. Стосовно заходів розширення ринків збуту, відділ страхування здійснює постійну 

роботу по пошуку потенційних страхувальників та заохоченню нових страхових агентів. Ведуться 

постійні переговори щодо розширення кола потенційних страхувальників, які охоплюють багато міст 

України. Щодо перспективних планів розвитку емітента, то проводиться активна робота щодо розбудови 

агентської мережі по розповсюдженню страхових продуктів на території всіх областях України. Емітент 

не здійснює свою діяльність в інших країнах 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 

Придбання активів за останні п'ять років: у 2016-му році було придбано основних засобів та НМА на суму 

34,3 тис. грн., фінансових інвестицій на суму 162 035,6 тис. грн.; у 2017-му році було придбано основних 

засобів та НМА на суму 34,7 тис. грн., фінансових інвестицій на суму 260 154,3 тис. грн.; у 2018-му році 

було придбано основних засобів та НМА на суму 24,1 тис. грн., фінансових інвестицій на суму 44 778,9 

тис. грн.; у 2019-му році було придбано основних засобів та НМА на суму 21,8 тис. грн., фінансових 

інвестицій не придбавалось; у поточному звітному періоді було придбано основних засобів та НМА на 

суму 44,1 тис. грн., фінансових інвестицій на суму 11 216,6 тис. грн. Відчуження активів за останні п'ять 

років: у 2016-му році відчужень основних засобів та НМА не було, фінансових інвестицій на суму 135 

374,6 тис. грн.; у 2017-му році відчужень основних засобів та НМА не було, фінансових інвестицій на 

суму 234 438,5 тис. грн.; у 2018-му році відчужень основних засобів та НМА не було, фінансових 

інвестицій на суму 6 253,9 тис. грн.; у 2019-му році було відчужено основних засобів та НМА на суму 

126,1 тис. грн., фінансових інвестицій не відчужувалось; у поточному звітному періоді відчужено 

основних засобів та НМА на суму 334,1 тис. грн., фінансових інвестицій на суму 26 686,2 тис. грн. 

основні засоби, НМА , тис. грн Фінансові інвестиції, тис. грн. 2015рік 59,7 319086,4 2016рік 34,3 162035,6 

2017рік 34,7 260154,3 2018рік 24,1 44778,9 2019рік 21,8 0 2. відчуження активів за останні п'ять років. 

Дохід від реалізації інших оборотних активів тис. грн. Дохід від реалізаціїфін.інвестицій, тис.грн. 2015рік 

59,2 344776,3 2016рік 0 135374,6 2017рік 0 234438,5 2018рік 0 6253,9 2019рік 24,7 0 Підприємство поки не 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю 

Інформація про основні засоби емітента 

ПрАТ "СК "КАШТАН" має на балансі 8 об'єктів нерухомості, що розташовані за адресами: 1. м. Київ, вул. 

Слов'янська, 28 2. м. Полтава, вул. Конституції, 11 3. м. Рівне, вул. Кавказька, 2, 4.м. Дніпро, вул. Глінки, 

7 5. м. Вінниця, вул. Пирогова, 27, оф. 6 6. м. Івано-Франківськ, вул. Лепкого, 33, кв. 2 7. м. Львів, вул. 

Дорошенка, 67, офіс 1 8. м. Сімферополь, вул. Набережна, 46, кв. 12 Зазначені об'єкти, крім останнього, 

передані в оренду , тобто використовуються, як інвестиційна нерухомість. Екологічні питання, що можуть 

позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Плани капітального будівництва, 

розширення або удосконалення основних засобів відсутні: на кінець звітного періоду згадані об'єкти не 

потребують ремонту. 



 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 

Детальний аналіз економічної ситуацію в державі, показує, що зниження активності на ринку страхування 

є цілком виправданим. Крім кризових явищ в економіці та ситуації військового конфлікту на Донбасі, не 

менш гострою є проблема недоопрацьованого законодавства в сфері страхування. Також можна зазначити 

інші фактори негативного впливу на розвиток страхування в Україні, зокрема: відсутність регулювання 

страхового покриття майнових цінностей, які перебувають в заставі в комерційному банку, низький 

рівень обов'язкового контролю автовласників на наявність в них полісів цивільно-правової 

відповідальності, відсутність регуляторного механізму щодо недопущення ситуації демпінгу на 

страховому ринку, надмірне дискримінаційне оподаткування страховиків щодо курсових різниць та 

інвестиційного доходу. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 

Основна політика компанії щодо фінансової діяльності полягає в відмові від залучення кредитних коштів. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 

Укладених, але не виконаних договорів станом на кінець звітного періоду немає. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 

Компанія протягом багатьох років дотримується взятих на себе зобов'язань щодо ведення бізнесу у 

відповідності з чинним законодавством. Відданість цим зобов'язанням дозволяє Компанії підтримувати 

репутацію чесного, кваліфікованого та надійного партнера. Компанія прагне зробити дані клієнтів 

максимально захищеними, тому компанія планує перенести IT-інфраструктуру в хмару, відмовившись від 

використання традиційних сервісів. Компанія планує інвестиції в цифрові сервіси, без яких неможливе 

сучасне обслуговування і задоволення потреб клієнтів. В першу чергу, це доступ до страхових продуктів у 

режимі 24/7, що надаватиме можливість за лічені хвилини оформити електронний договір, рівноцінний 

звичному паперовому, але виключає необхідність звернення до офісу страхової компанії та можливість 

уникнути паперів, що дає величезну економію часу як для клієнта, так і для співробітників Емітента. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 

У звітному періоді Товариство не витрачало коштів на дослідження та розробки. 
 

Інша інформація 

д/н 



 

IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори акціонерів Акціонери Перелік акціонерів 

Правління Голова правління та Перший заступник 

голови правління 

Захарків Ростислав Миколайович, Зарицький 

Олексій Олексійович 



 

Наглядова Рада Голова Наглядової РадиЧлен 

Наглядової РадиЧлен Наглядової Ради 

Мотрук Дмитро Якович Захарків Орест 

МиколайовичМотрук Ніна Миколаївна 

Ревізор Ревізор Литвин Вікторія Анатоліївна 



 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ 

з/п 

Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Освіта Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Голова Правління Захарків Ростислав 

Миколайович 

1968 Вища 35 ПП "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС, 24370262, 

Директор 

16.12.2019, на 3 

роки 

Опис: Голова Правлiння без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної статутом Товариства. Додаткова 

винагорода протягом 2020 року не виплачувалась, оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 35 років. Посадова особа не має непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої 

посади - ПП "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", директор. Обіймає посаду - директора за сумісництвом в ТОВ "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. 

Воровського, 33Б, 4-й поверх, оф. 4. 

2 Перший заступник Голови 

Правління 

Зарицький Олексій 

Олексійович 

1975 Вища 28 ЗАТ "СК "Альфа", 32492262, Директор 

департаменту автострахування 

16.12.2019, на 3 

роки 

Опис: Як Заступник Голови Правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно до статуту Товариства. Додаткова винагорода протягом 

2020 року не виплачувалась, оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 28 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ЗАТ "СК "Альфа", 

Директор департаменту автострахування. Обіймає посаду - директора за сумісництвом в ТОВ Трейн Інвестмен", що знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, провул. Киянівський, 

будинок 3-7. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Голова Наглядової Ради Мотрук Дмитро Якович 1964 Вища 39 АТ Банк "Біг Енергія", 20023463, Заступник 

Голови Правління 

30.04.2019, на 3 

роки 

Опис: Як Голова Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до статуту Товариства. Винагорода протягом 2020 року 

не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 39 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - АТ Банк "Біг Енергія", Заступник Голови Правління. Обіймає посуду директора в ТОВ 

"ОТП КИЇВ" з 01.06.2016 р., з 27.04.2017 р. за сумісництвом обіймає посаду технічний директор в ТОВ "ІДІДЖІ ГРУП", комерційний директор ТОВ "АДВЕРТАЙЗІНГ". Посадова 

особа не є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів. 

4 Член Наглядової ради Захарків Орест 

Миколайович 

1970 Вища 33 ПАТ "Орфей",, 21631756, Директор з 

комерційних питань 

30.04.2019, на 3 

роки 

Опис: Як Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода протягом 2020 року не 

виплачувалась. Загальний стаж роботи - 33 роки. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх 

попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ПАТ "Орфей", Директор з комерційних питань. Обіймає посаду - комерційний директор 
ПрАТ ОРФЕЙ". Посадова особа є акціонером ПрАТ "СК "Каштан". 

5 Член Наглядової ради Мотрук Ніна Миколаївна 1968 Вища 35 ПП " Ані і Ко-2000", 31281298, Директор 30.04.2019, на 3 

роки 

Опис: Як Член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегіально у складі Наглядової ради відповідно до статуту Товариства. Винагорода протягом 2020 року не 

виплачувалась, оплата праці згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи – 35 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова 

особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ПП "Ані і Ко-2000", Директор. Посаду на будь-яких 

інших підприємствах не обіймає. Посадова особа є акціонером ПрАТ "СК "Каштан". 
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6 Головний бухгалтер Соколова Ганна 

Валеріївна 

1965 Вища 38 ТОВ "КРС-медичні технології", 32524058, 

Головний бухгалтер 

08.01.2020, 

безстроково 

Опис: Обов`язки Головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна i результатів діяльності товариства в натуральних 

одиницях i в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу i взаємопов`язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства. Додаткова 

винагорода протягом 2020 року не виплачувалась, оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 38 років. Посадова особа не має непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої 

посади - ТОВ "КРС-медичні технології", Головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера за сумісництвом в ТОВ "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", що знаходиться за 
адресою: м. Київ, вул. Воровського, 33Б, 4-й поверх, оф. 4. 

7 Ревізор Литвин Вікторія 

Анатоліївна 

1976 Вища 26 ПрАТ "СК "КАШТАН", 32071894, Директор 

департаменту маркетенгу 

20.04.2018, на 3 

роки 

Опис: Ревізор є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства. Завдання ревізора полягає у здійсненні планових та позапланових 

перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства. Винагорода протягом 2020 року не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 25 років. Протягом звітного періоду 

посадова особа не відкликалась та не обиралась, вона не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття всіх попередніх 

посад, тому інформація надається стосовно останньої попередньої посади - ПрАТ "СК "КАШТАН", Директор департаменту маркетингу. Посаду на будь-яких інших підприємствах 

не обіймає. 



 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості 

іменні 

привілейо- 

вані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Член Наглядової ради Мотрук Ніна Миколаївна 31302751 68,049458 31302751 0 

Голова Правління Захарків Ростислав Миколайович 14464911 31,445459 14464911 0 

Член Наглядової ради Захарків Орест Миколайович 232338 0,505083 232338 0 

Ревізор Литвин Вікторія Анатоліївна 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Соколова Ганна Валеріївна 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

Ради 

Мотрук Дмитро Якович 0 0 0 0 



 

1 2 3 4 5 6 

Перший заступник 

Голови Правління 

Зарицький Олексій Олексійович 0 0 0 0 



 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 

 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікацій 

ний код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або 
учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

 Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Мотрук Ніна Миколаївна  68,049458 

Захарків Ростислав Миколайович  31,445459 

Захарків Орест Миколайович  0,505083 

Усього: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р. © SMA 



 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Планами Емітента на 2021 р. є збільшення кількості реалізованих страхових продуктів та розширення 

співпраці з контрагентами 

2. Інформація про розвиток емітента 

У звітному періоді від здійснення фінансово-господарської діяльності Емітентом був отриманий дохід від 

реалізації продукції 32 076,3 тис. грн., з яких частка страхових платежів за добровільним страхуванням 

склала 5 292,2 тис. грн., за обов'язковим - 26 784,1 тис. грн.. Також у звітному періоді були проведені та 

втілені в життя проектні співпраці з новими контрагентами. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента 

ПрАТ "СК Каштан" деревативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло 

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 

у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Основні фінансові інструменти Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти та депозити. 

Компанія має інші фінансові інструменти, такі як дебіторська i кредиторська заборгованість, які 

виникають в результаті безпосередньої діяльності. 

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків 

Компанія аналізує терміни корисного використання своїх активів i терміни погашення зобов'язань, а 

також планує ліквідність на базі передбачень погашення різних інструментів. У випадку недостатності 

ліквідності Компанія здійснює заходи для поповнення ресурсів. Товариство залучати кредити не планує. 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) Посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Каштан" 

відбувається згідно Статуту Товариства, Положення про наглядову раду, Закону України "Про акціонерні 

товариства" та інших нормативно правових актів. У емітента відсутній власний кодекс корпоративного 

управління. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Емітент не застосовує в своїй діяльності кодекс корпоративного управління фондової біржі. 

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Корпоративне управління понад визначені законодавством вимоги Товариство не застосовує. 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 

в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 

емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Корпоративне управління понад визначені законодавством вимоги Товариство не застосовує. 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів річні позачергові 

X  

Дата проведення 30.04.2020 

Кворум зборів, % 100 

Опис: Питання порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних загальних зборів та 



 

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

звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити): д/н 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками  X 

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

звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити): д/н 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити): д/н 

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

затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів Товариства; 2. Про затвердження звіту Наглядової ради 

Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду; 3. Про затвердження звіту Правління 

Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду; 4. Про затвердження звіту Ревізора 

Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду; 5. Про затвердження річної фінансової 

звітності ПрАТ "СК "Каштан" за 2019 рік; 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ 

"СК "Каштан" у 2019 році; 7. Про прийняття рішення щодо надання попередньої згоди на вчинення Головою 

Правління протягом 2020-2021 р.р. значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 

предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків та від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку 

денного: збори скликані Наглядовою радою, проекти рішень запропоновані та затверджені Наглядовою радою, 

інших пропозицій не надходило. Внесення змін до порядку денного не відбувалось. Результати розгляду питань 

порядку денного 1. Обрано Голову та секретаря Зборів, лічильну комісію та затверджено регламент Зборів 2. 

Затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. 3. Затверджено звіт Правління Товариства за 2019 рік. 4. 

Затверджено звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 5. 

Затверджено річний звіт Товариства за 2019 рік. 6. Прийнято рішення прибуток Товариства за 2019 рік направити у 

вільні резерви траховика. 7. Прийнято рішення надати попередню згоду щодо вчинення Головою Правління 

протягом 2020-2021р.р. значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 

значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків та від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої 

річної фінансової звітності Товариства (що складає 281 506 тис. грн. - гранична сума вартості правочинів), для чого 

уповноважити Голову Правління самостійно приймати рішення про укладання значних правочинів без обмежень 

вартості предмета значного правочину та додаткових погоджень інших органів Товариства. 

ні 



 

Річні 

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному періоді було проведено три засіданння Наглядової ради, на 

яких були прийняті наступні рішення, пов'язані: - з проведенням конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської 

діяльності; - із зверненням до АБ "Укргазбанк" з питань збільшення розміру гарантій, договорів банківського вкладу 

та внесення змін до генерального (кредитного договору) - із скликанням та проведенням річних загальних зборів 

акціонерів.   Засідання1 1.Про скликання Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Каштан", схвалення 

проектів рішень з питань порядку денного зборів, затвердження форми мандату та бюлетеня для голосування. 2.Про 

визначення дати та місця проведення Річних загальних зборів.3.Про визначення дати складання переліку акціонерів, 

яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Річних загальних зборів та визначення дати складання 

переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах.4.Про обрання Реєстраційної комісії, 

визначення порядку реєстрації акціонерів та уповноваження Реєстраційної комісії на здійснення підрахунку голосів 

щодо першого питання порядку денного Річних загальних зборів.5.Про визначення особи, якій доручається 

здійснення персонального повідомлення акціонерів про проведення Позачергових загальних зборів.6.Визначення 

способу та терміну, протягом якого акціонери можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки 

Річних загальних зборів та порядку денного.7.Про визначення особи, що відповідає за належне ознайомлення 

акціонерів з документами, що стосуються підготовки Річних загальних зборів та порядку денного.Засідання 2 

1.Про обрання Голови Наглядової ради.2.Про обрання секретаря Наглядової ради.Засідання 31. Про скликання 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій товариства: Ні 

Інше (зазначити): д/н 

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

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

 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

НАГЛЯДОВА РАДА (п.12.5 - п. 12.6 Статуту): До компетенції Наглядової ради належить: - підготовка 

порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 

пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами 

Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу 

Акціонерів або за пропозицією Правління; - прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше 

викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, 

крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - 

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - 

обрання голови та членів Правління та припинення їх повноважень; - затвердження умов цивільно- 

правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх 

винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; - обрання 

Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової Незалежний Залежний Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

ради член член  

 наглядової наглядової  

 ради ради  

 Так Ні  

Мотрук Дмитро Якович X 

 

 
Захарків Орест Миколайович X 

 

 
Мотрук Ніна Миколаївна X 

Як Голова Наглядової ради має повноваження та виконує 

обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, 

вiдповiдно до статуту Товариства. 

Як Член Наглядової ради має повноваження та виконує 

обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, 

вiдповiдно до статуту Товариства. 

Як Член Наглядової ради має повноваження та виконує 

обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, 

вiдповiдно до статуту Товариства. 
 

Чи проведені засідання наглядової ради? 

д/н 



 

Персональний склад: д/н 

д/н 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

Персональний склад: 

З питань призначень  X 

Персональний склад: 

З винагород  X 

Персональний склад: 

Інше (зазначити): Комітети в складі Наглядової ради не створювались. 

 

 
 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень 

 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

 
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 (зазначити): д/н 

Коли останній раз обирався новий член 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 (із 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

 X 

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

нового члена 

X  

Інше (зазначити): Всіх членів Наглядової ради було переобрано в 2019 році. 

Оцінка роботи наглядової ради: д/н 

д/н 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 

зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Порядок проведення засідань та прийняття рішень 

регламентується законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. 

Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Каштан", схвалення проектів рішень з питань порядку денного 

зборів, затвердження форми мандату для голосування. 2. Про визначення дати та місця проведення Позачергових 

загальних зборів.3. Про визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове 

повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів та визначення дати складання переліку акціонерів, які 

мають право на участь у Позачергових загальних зборах.4. Про обрання Реєстраційної комісії, визначення порядку 

реєстрації акціонерів та уповноваження Реєстраційної комісії на здійснення підрахунку голосів щодо першого 

питання порядку денного Позачергових загальних зборів.5. Про визначення особи, якій доручається здійснення 

персонального повідомлення акціонерів про проведення Позачергових загальних зборів.6. Визначення способу та 

терміну, протягом якого акціонери можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки Позачергових 

загальних зборів та порядку денного.7. Про визначення особи, що відповідає за належне ознайомлення акціонерів з 

документами, що стосуються підготовки Позачергових загальних зборів та порядку денного. 



 

________ 

так, введено посаду 

ревізора 

Наглядовою радою Товариства своїм рішенням (протокол №10 від 02.06.2014 р.) затверджено "Стратегію управління 

ризиками" та "Модулі розразунків кількісних характеристик ризиків", а також призначено відповідальну особу за 

систему управління ризиками. 

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу Персональний склад виконавчого органу 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (зазначити): д/н 

Склад виконавчого органу 

Голова Правління - Захарків Ростислав Миколайович Управління поточною діяльністю товариства 

Перший заступник Голови Правління - Зарицький 

Олексій Олексійович 

В межах повноважень, делегованих йому Головою 

Правління, приймає участь у керівництві поточною 

діяльністю Товариства, має право підпису під фінансовими 

документами Товариства та угодами з основної діяльності 

Товариства. 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 

роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засідання Правління у звітному періоді не проводились. 

Оцінка роботи виконавчого органу 

д/н 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента 
 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 1_   



 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так так 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 припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 

так ні 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 додаткову емісію 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 ні ні ні 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні) 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 

осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 

ні 

ні 

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (зазначити): Органи управління здійснюють діяльність в порядку та умовах, визначених Статутом Товариства, 
ЗУ " Про акціонерні товариства" та іншими відповідними нормативними актами. 



 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні) 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити): д/н 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 

 Так Ні 

З власнї ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

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

Інше (зазначити): д/н 

Інформація про діяльність Інформація Інформація Документи Копії Інформація 

акціонерного товариства розповсюджується 

на загальних 

зборах 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Національної 

комісії з цінних 

паперів та фондового 
ринку про ринок 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

розміщується 

на власному 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 

  цінних паперів або    

  через особу, яка    

  провадить діяльність    

  з оприлюднення    

  регульованої    

  інформації від імені    

  учасників фондового    

  ринку    

Фінансова звітність, 

результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 

так ні ні так ні 

 так 

 



 

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

 
 

№ 

з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань 

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

торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Мотрук Ніна Миколаївна 2493920329 68,049458 

2 Захарків Ростислав Миколайович 2506210711 31,445459 

 
8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Згідно зі Статутом посадовими особами органів Товариства є Голова та члени наглядової ради, голова та 

члени правління, ревізор Товариства. Відповідно до пп.12.2-12.12 Статуту Товариства Члени Наглядової 

ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради, який є 

представником Акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі. 

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності 

представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Повноваження члена 

Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів. Обрання членів 

Наглядової ради проводиться виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад 

Наглядової ради становить три особи. Строк повноважень Наглядової ради становить три роки. Одна й та 

сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова Наглядової обирається 

членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ради. Загальні 

збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та 

одночасне обрання нових членів. Відповідно п. 13.1. Статуту Члени Правління Товариства (включаючи 

Голову Правління) обираються Загальними Зборами Товариства в кількості не більше 3-х осіб терміном 

на три роки. Також п. 12.6 Статуту встановлено, що до компетенції Наглядової ради належить обрання та 

відкликання повноважень голови та членів Правління. Згідно пп. 14.1-14.2 Статуту Ревізор, обирається 

згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного 

голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень Ревізора 

становить три роки. 

9) Повноваження посадових осіб емітента 

Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в  інтересах  Товариства, повинні 

використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами, виключно в 

інтересах та на користь  Товариства. Посадові особи не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не 

відповідають інтересам Товариства.Здійснюючи свої повноваження посадові особи Товариства не мають 

право вимагати від акціонерів - працівників Товариства надавати відомості про те, як вони голосували 

чи мають намір голосувати на загальних зборах, вимагати чи брати від фізичних та юридичних осіб 

подарунки, отримувати послуги, що є чи можуть бути як винагорода за рішення або дії, що належать 

до їх службових обов'язків. Посадові особи не повинні розголошувати комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, несуть відповідальність перед Товариством за 

збитки, завдані Товариству своїми діями. Здійснюючи свої функції, посадові особи Товариства 

зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень та поводитись так, щоб не зашкодити власній 

діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариству в цілому. 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 

9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту 



 

Думка аудитора міститься в Звіті аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ "СК "КАШТАН" за 2020 рік. 

11) Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринку фінансових послуг» 

Корпоративне управління здійснюється згідно з нормативно-правовими актами органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг. Обсяг та порядок розкриття інформації товариством 

визначається чинним законодавством України. Інформаційна політика товариства спрямована на 

розкриття точної, адекватної і своєчасної інформації, що відповідає вимогам ринку для можливості 

акціонерам ухвалювати поінформовані рішення стосовно придбання і продажу акцій, прав та обов'язків, 

реалізації прав та обов'язків, що випливають з цих акцій. Товариство веде бухгалтерський облік та надає 

фінансову звітність в порядку, встановленому чинним законодавством України. Відповідальність за 

організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку в товаристві, своєчасність надання щорічного 

звіту та іншої фінансової звітності товариства до відповідних державних та інших органів, а також 

відомостей про діяльність товариства, що надаються акціонерам товариства, кредиторам та до засобів 

масової інформації, несе голова Правління товариства (в разі його відсутності особа, яка його заміщає) у 

відповідності до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", КУпАП, 

інших нормативно-правових актів. Облікова політика товариства, правила документообігу в товаристві 

затверджуються головою Правління. Достовірність даних, що містяться у річному звіті товариства, річний 

бухгалтерській звітності, підтверджується незалежним аудитором. Річний звіт товариства, річна 

бухгалтерська звітність, в тому числі звіти про прибуток та збитки, а також рекомендації щодо прибутку, 

в тому числі виплати дивідендів, покриття збитків товариства за результатами фінансового року, 

підлягають попередньому затвердженню Правлінням товариства. 



 

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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифі- 

каційний 

код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані 

іменні 

       

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані 

іменні 

Мотрук Ніна Миколаївна 31302751 68,049458 31302751 0 

Захарків Ростислав Миколайович 14464911 31,445459 14464911 0 

Усього: 45767662 99,494917 45767662 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

р. © SMA 



 

X. Структура капіталу 

№ 

з/п 

Тип та/або клас акцій Кількість 

акцій (шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 

торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

1 2 3 4 5 6 

1 Акцiя проста 

бездокументарна 

iменна 

46000000 2,00 Визначаються чинним законодавством та статутом Товариства. Публічна пропозиція не здійснювалась 

 
Примітки: д/н 



 

UA4000106348 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск 

Міжнарод- 

ний 

ідентифі- 

каційний 

номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість (грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статут- 

ному 

капіталі 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.06.2012 96/1/2012 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

UA4000106348 Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 

2,00 46000000 92000000,00 100 

 

Опис: 1. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. 2. 

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. 3. Інформація 
щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не було. 4. Додаткова емісії протягом звітного періоду не проводилась. 



 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 

відсотка розміру статутного капіталу емітента 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані 
іменні 

1 2 3 4 5 

Мотрук Ніна Миколаївна 31302751 68,049458 31302751 0 

Захарків Ростислав Миколайович 14464911 31,445459 14464911 0 

Усього: 45767662 99,494917 45767662 0 



 

XIII. 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, усього 

(тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення: 19983 51198 0 0 19983 51198 

будівлі та споруди 19972 51195 0 0 19972 51195 

машини та обладнання 11 3 0 0 11 3 

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 19983 51198 0 0 19983 51198 

Опис: Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): строки та умови користування 

основними засобами не обмежувались. Первісна вартість основних засобів складає 169 737 тис. грн. на початок та 54 

662 тис. грн. на кінець звітного періоду. Ступінь зносу основних засобів становить 82,2% на початок та 6,3% на 

кінець звітного періоду. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу складає 149 754 тис. 

грн. на початок та 3 464 тис. грн. на кінець звітного періоду. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені 

переоцінкою. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження на використання 
стосуються виключно нерухомого приміщення, що перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим. 



 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

Види зобов‘язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами (% 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 видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов’язання X 50 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 27980 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 28030 X X 

Опис: д/н 



 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

35449775 

Місцезнаходження вул. Нагнибіди буд. 15, кв. 2, м. Запоріжжя, Запорiзька 

область, 69118, Україна 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

П 000233 

Найменування державного 

органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

25.03.2014 

Міжміський код та телефон + 38 (095) 230 15 35; + 38 (068) 812 70 60 

Факс + 38 (095) 230 15 35; + 38 (068) 812 70 60 

Вид діяльності Аудиторська діяльність 

Опис: Аудиторська фірма, що здійснює перевірку фінансової звітності емітента 



 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 

України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження вул. Тропiнiна,7-г, м.Київ, 04107, Україна 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

немає 

Найменування державного 

органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

немає 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.01.1900 

Міжміський код та телефон (044) 360-04-00 

Факс (044) 360-04-00 

Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію 

Опис: Згiдно до закону про депозитарну систему ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" 

здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензiї та дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв. Надає Емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПрАТ 
"СК "КАШТАН". 



 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

09807862 

Місцезнаходження вул. Сахарова, 78, м. Львів, Львiвська область, 79026, Україна 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ №286595 

Найменування державного 

органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

10.10.2013 

Міжміський код та телефон 0-800-500-850 

Факс - 

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 

Опис: Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК" здiйснює свою діяльність відповідно до 

ліцензії виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Надає Емiтенту 
послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПрАТ "СК Каштан". 



 

 

 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАШТАН" 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 
 

Організаційно- 

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 

Середня кількість працівників 28 

Адреса, 

телефон 

Кловський узвіз, 12, офіс 37, м. Київ, Печерський, 01021, Україна, (044) 249-01-11 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 

 

Актив Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 378 403 

первісна вартість 1001 402 427 

накопичена амортизація 1002 24 24 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 19983 51198 

первісна вартість 1011 169737 54662 

знос 1012 149754 3464 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 

знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0 

накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 377163 379253 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 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 397524 430854 

v 

1801001 

КОДИ 

2021.01.01 

32071894 

8038200000 

230 

65.12 

 



 

1 2 3 4 

II. Оборотні активи    

Запаси 1100 2 6 

Виробничі запаси 1101 2 6 

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 22463 20744 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 33 21 

з бюджетом 1135 1 1 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 118 264 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 790 18745 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 139375 42297 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 139375 42297 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2705 3353 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 2705 3353 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 165487 85431 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 563011 516285 



 

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 92000 92000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 17909 49467 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 379451 379451 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (32360) (32663) 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 457000 488255 

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 60376 15235 

у тому числі: 

резерв довгострокових зобов’язань 

1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 53805 7122 

резерв незароблених премій 1533 6571 8113 

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 60376 15235 

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 99 230 

розрахунками з бюджетом 1620 6 50 

у тому числі з податку на прибуток 1621 5 50 

розрахунками зі страхування 1625 0 0 

розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 144 111 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 43752 12032 

Поточні забезпечення 1660 136 151 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1498 221 

Усього за розділом III 1695 45635 12795 



 

1 2 3 4 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 563011 516285 

Примітки: д/н 

 

Керівник 

 
Головний бухгалтер 

Захарків Ростислав Миколайович 

Соколова Ганна Валеріївна 



 

 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАШТАН" 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2020 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2   Код за ДКУД 

КОДИ 

2021.01.01 

32071894 

 

 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 16405 34003 

Премії підписані, валова сума 2011 32076 30483 

Премії, передані у перестрахування 2012 14777 13242 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1542 (18823) 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 648 (2061) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2176 ) ( 3296 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 57192 ) ( 110 ) 

Валовий: 

прибуток 

2090 0 30597 

збиток 2095 ( 42963 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 46683 160696 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1049 1866 

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 ( 4733 ) ( 5048 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1321 ) ( 186220 ) 

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 0 1891 

збиток 2195 ( 1285 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1942 1484 

Інші доходи 2240 26619 0 

Дохід від  благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 26732 ) ( 22 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

2290 544 3353 

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

 



 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (847) (785) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 

2350 0 2568 

збиток 2355 ( 303 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 31558 6203 

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 31558 6203 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 31558 6203 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 31255 8771 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 249 393 

Витрати на оплату праці 2505 1860 1644 

Відрахування на соціальні заходи 2510 478 437 

Амортизація 2515 364 695 

Інші операційні витрати 2520 1782 1879 

Разом 2550 4733 5048 

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 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

Примітки: д/н 

 

Керівник 

 
Головний бухгалтер 

Захарків Ростислав Миколайович 

Соколова Ганна Валеріївна 



 

 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАШТАН" 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2020 рік 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 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 1723 23 

Надходження від повернення авансів 3020 4 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 

3025 0 53 

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

Надходження від операційної оренди 3040 791 906 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 33736 33097 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 91413 2125 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

3100 ( 1796 ) ( 1918 ) 

Праці 3105 ( 1459 ) ( 1303 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 496 ) ( 459 ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 1328 ) ( 1306 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 804 ) ( 819 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 524 ) ( 487 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1715 ) ( 0 ) 

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

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 219834 ) ( 23681 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (98961) 7537 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 50 0 

необоротних активів 3205 0 25 

Надходження від отриманих: 

відсотків 

3215 1833 1743 

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 

КОДИ 

2021.01.01 

32071894 

 



 

1 2 3 4 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 1883 1768 

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 грошових коштів за звітний період 3400 (97078) 9305 

Залишок коштів на початок року 3405 139375 130070 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 42297 139375 

Примітки: д/н 

 

Керівник 

 
Головний бухгалтер 

Захарків Ростислав Миколайович 

Соколова Ганна Валеріївна 



 

 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАШТАН" 

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 
 

Звіт про власний капітал 

за 2020 рік 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005  

Стаття Код 

рядка 

Зареєстро- 

ваний 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатко- 

вий капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозпо- 

ділений 

прибуток 

(непокри- 

тий збиток) 

Неопла- 

чений 

капітал 

Вилу- 

чений 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 92000 17909 0 379451 (32360) 0 0 457000 

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 92000 17909 0 379451 (32360) 0 0 457000 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 

4100 0 0 0 0 (303) 0 0 (303) 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 31558 0 0 0 0 0 31558 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 31558 0 0 0 0 0 31558 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 31558 0 0 (303) 0 0 31255 

Залишок на кінець року 4300 92000 49467 0 379451 (32663) 0 0 488255 

Примітки: д/н 

 

Керівник 

 
Головний бухгалтер 

Захарків Ростислав Миколайович 

Соколова Ганна Валеріївна 



 

Примітки до фінансової звітності, 

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. Основні відомості про 

Товариство: Найменування страховика – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«КАШТАН»; Організаційно-правова форма – Приватне акціонерне товариство; Код ЄДРПОУ - 

32071894; Номер свідоцтва про первісну державну реєстрацію та дата його видачі – 33499 від 

20.06.2002р. Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата його видачі – 650155 від 

30.07.2010р. Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію – Печерська районна у місті Києві 

Державна адміністрація; Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною 

комісією з регулювання ринку фінансових послуг в Україні, серія СТ №123 від 21.08.2004р., 

реєстраційний номер 11100810. Основним видом діяльності є недержавне страхування. 

Юридична адреса Товариства – 01021, Україна, м.Київ, Кловський узвіз, б.12, офіс.37. Кількість 

штатних працівників – 27 осіб. Відокремлених підрозділів Страхова компанія не має. В періоді, 

що перевірявся, Товариство здійснювало свою діяльність у відповідності з отриманими 

ліцензіями на право здійснення страхової діяльності: 1. Ліцензія Серії АВ № 546953 дата видачі 

15.10.2010р.; 2.Л   іцензія Серії АВ № 546952 дата видачі 15.10.2010р.; 3.Л   іцензія Серії АВ № 

546951 дата видачі 15.10.2010р.; 4.Л   іцензія Серії АВ № 546950 дата видачі 15.10.2010р.; 

5. Ліцензія Серії АВ № 546949 дата видачі 15.10.2010р.; 6.Л   іцензія Серії АВ № 546948 дата видачі 

15.10.2010р.; 7.Л   іцензія Серії АВ № 546947 дата видачі 15.10.2010р.; 8.Л   іцензія Серії АВ № 

546942 дата видачі 15.10.2010р.; 9.Л   іцензія Серії АВ № 546941 дата видачі 15.10.2010р.; 

10. Ліцензія Серії АВ № 546954 дата видачі 15.10.2010р.; 11.Л   іцензія Серії АВ № 546940 дата 

видачі 15.10.2010р.; 12.Л   іцензія Серії АВ № 546939 дата видачі 15.10.2010р.; 13.Л   іцензія Серії 

АВ № 546937 дата видачі 15.10.2010р.; 14.Л   іцензія Серії АВ № 546946 дата видачі 15.10.2010р.; 

15. Ліцензія Серії АВ № 546945 дата видачі 15.10.2010р.; 16.Л   іцензія Серії АВ № 546944 дата 

видачі 15.10.2010р.; 17.Л   іцензія Серії АВ № 546943 дата видачі 15.10.2010р.; 18.Л   іцензія Серії 

АВ № 546936 дата видачі 15.10.2010р.; 19.Л   іцензія Серії АД № 039912 дата видачі 14.09.2012р.; 

20. Ліцензія Серії АЕ № 190496 дата видачі 28.12.2012р.; 21. Ліцензія Серії АЕ № 190495 дата 

видачі 28.12.2012р. Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2020р. 

визначений у сумі 92 000 000,0грн. (дев’яносто два мільйони гривень 00 коп.). Статутний капітал 

поділений на 46 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. кожна. Акції 

серед акціонерів розподіляються наступним чином: АкціонерЗбільшення СК за рахунок 

прибуткуВ  сього акційС  умарна вартість акцій за номіналом (грн.)%    від Статутного капіталу 

Захарків О.М.102 228,72232338464 676,000,50 Захарків Р. М.6 364 560,841446491128 929 

822,00 31,45 Мотрук Н. М.1  3 773 210,443  13027516  2 605 502,006  8,05 РАЗОМ2  0 240 000,004  6 000 

00092 000 000,00 100 Перший випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку, про що Товариству видане свідоцтво №528/1/02 від 05.11.2002р. на суму 

5500000,0грн. Останній випуск акцій зареєстровано №96/1/2012 від 07.06.2012р. на загальну суму 

92000000,0грн. Формування статутного фонду відбулося з дотриманням вимог Законів України 

“Про господарські товариства,” від 19.09.1991р. № 1576-ХІІ, “Про цінні папери та фондовий 

ринок” від 23.02.2006р. № 3480-ІV та Закону України «Про страхування» від 07.03.1996р. №85/96- 

ВР. Станом на 31.12.2020р. зареєстрований статутний капітал сформований повністю. Сплата 

засновників своїх часток в статутному фонді відбувалася наступним чином: -ш   ляхом зарахування 

грошових коштів на розрахунковий рахунок № 2600608661 в АБ “Ажіо” в розмірі 5 500 000,0 

(п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, про що свідчать виписки з банку за 18.06.2002р., 

20.06.2002р., 05.07.2002р., 10.07.2002р., 12.07.2002р., 15.07.2002р., 17.07.2002р., 25.07.2002р., 

01.08.2002р.; -у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2002 році 

в розмірі 1 500 000,0 (один мільйон п’ятсот тисяч) грн. – які за заявами акціонерів спрямовані на 

збільшення статутного фонду Товариства (Протокол № 3 Загальних зборів акціонерів від 

31.03.2003р.); -у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2003 році 

в розмірі 7 900 000,0 (сім мільйонів дев’ятсот тисяч) грн., які за заявами акціонерів спрямовані 

на збільшення статутного фонду Товариства (Протокол № 4 Загальних зборів акціонерів від 

05.04.2004р.); -у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2004 році 

в розмірі 14 600 000,0 (чотирнадцять мільйонів шістсот тисяч) грн.,  які за заявами акціонерів 

спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства (Протокол № 5 Загальних зборів 



 

акціонерів від 10.05.2005р.). - у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності 

Компанії в 2005 році в розмірі 16 500 000,0 (шістнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) грн., які за 

заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства (Протокол № 6 

Загальних зборів акціонерів від 10.11.2006р.). - у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами 

діяльності Компанії в 2006 році в розмірі 19 320 000,0 (дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) 

грн., які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства 

(Протокол № 07 Загальних зборів акціонерів від 29.06.2007р.). - у вигляді реінвестицій дивідендів 

за результатами діяльності Компанії в 2007 році в розмірі 6 440 000 (шість мільйонів чотириста 

сорок тисяч) грн., які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду 

Товариства (Протокол № 12 Загальних зборів акціонерів від 02.06.2008р.). -за рахунок 

спрямування до статутного капіталу частини прибутку величиною 20 240 000,0грн. (двадцять 

мільйонів дев’ятсот двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) (Протокол №35 від 30.03.2012р.). 

Постійними клієнтами нашої компанії є такі підприємства і організації: ПАТ 

«Прикарпатяобленегро» ДП"НЕК"Енергоатом" ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

"ЕНЕРГОСТІЛ" По перестрахуванню компанія працює з : ТДВ «Страхова компанія «Альфа- 

Гарант», ПрАТ"СК"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ", ПрАТ «СК «Мега-Поліс» м.Київ, ПрАТ АСК 

«ІНГО Україна» м.Київ, ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР» м.Київ, ТДВ "СК "Мотор Гарант", ПрАТ "СК 

"СТАР-ПОЛІС", ПрАТ "СК"Унiверсальний полiс". Страхова компанія розташовується у 

орендованому приміщенні, загальною площею 180 кв.м Середньомісячна заробітна плата за 

2020 рік склала 7256,66 грн. Підрозділів на окремому балансі страховик не має. Протягом 

звітного періоду надходження страхових платежів становить 32076,5 тис.грн., в тому рахунку від 

страхувальників – фізичних осіб – 279,1 тис.грн. та перестрахувальників – 3825,6 тис.грн. 

Передано в перестрахування протягом 2020 року 14777,0 тис.грн., в тому числі перестраховикам- 

нерезидентам 14190,0 тис.грн. Зобов'язання за страховими виплатами страхова компанія 

виконала не в повному обсязі, залишок кредиторської заборгованості становить 5763,3 тис.грн, 

який буде погашений у 2021 р. з дотриманням термінів виплат. Сума страхових відшкодувань 

протягом 2020 року становить 57191,8 тис.грн., в тому числі: - за 1 квартал 2020р. – 13,3 

тис.грн.; -за 2 квартал 2020р. – 57128,9 тис.грн.; - за 3 квартал 2020р. – 0,0 тис.грн.; -з а 4 квартал 

2020р. – 49,6 тис.грн.; Страхові виплати здійснювалися за наступними видами страхування: - 

д  обровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) – 77,9 тис. грн.; -с  трахування 

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 0,3 тис. грн.; -страхування майна [крім 

залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших 

видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] – 0,3 тис. грн.; -с  трахування 

фінансових ризиків – 57100,0 тис. грн.; -страхування відповідальності перед третіми особами 

[крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників 

повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника] – 13,0 тис. грн.; -страхування цивільної відповідальності оператора 

ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту – 0,3 тис. 

грн.; Всі види страхування (крім страхування фінансових ризиків) прибуткові Резерви 

незароблених премій ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» станом на 31 грудня 2020 р. 

склали 8112,8 тис.грн. Частка перестраховиків в резервах незароблених премій станом на 31 

грудня 2020р. становить 3352,5 тис.грн. Розмір інших страхових резервів станом на 31.12.2020р. 

становить 36751,0 тис.грн., в тому рахунку резерв збитків або резерв належних виплат 7122,1 

тис.грн. Фахівцем з актуарної та фінансової математики Бабко В.Л. був наданий звіт «Щодо 

оцінки страхових зобов’язань відповідно до МСФЗ та тестування їх адекватності ПрАТ «СК 

«КАШТАН»» на 31.12.2020р. Перевірка адекватності страхових зобов’язань проводилась 

відповідно до вимог Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, 

ніж страхування життя, в редакції, що затверджена Розпорядженням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 

та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 зі змінами, 

що внесені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг від 05 вересня 2019 року N 1708, зареєстровані в Міністерстві юстиції 

України 17 грудня 2019 р. за N 1252/34223 (далі - Методика) Методика перевірки адекватності 

страхових зобов'язань передбачає порівняння розміру сформованого технічного резерву, 



 

зменшеною на розмір відповідних відстрочених аквізиційних витрат, з поточною вартістю 

майбутніх грошових потоків за договорами, а саме вартістю майбутніх страхових виплат за 

договорами та витрат, пов'язаних із виконанням таких договорів. Перевірка адекватності 

страхових зобов’язань здійснюється шляхом моделювання майбутніх грошових потоків за 

страховими контрактами. Моделювання проводиться на підставі аналізу діяльності компанії за 

попередні 5 років з використанням загальноприйнятих актуарних методів. Оцінки адекватності 

страхових зобов’язань проводиться із залученням фахівця з актуарної та фінансової математики. 

Повний опис методики оцінки адекватності викладено в Додатку 1 до Звіту про оцінку 

адекватності страхових зобов’язань. Результати перевірки: Резерв незароблених премій, 

сформований страховиком відповідно до законодавства, становить 8112,80 тис. грн. Актуарна 

оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2020р. становить 4322,50 тис.грн. та не 

перевищує розмір резерву, сформованого страховиком. Сума резервів збитків, сформована 

страховиком відповідно до законодавства, дорівнює 7122,10 тис. грн. Актуарна оцінка суми 

резервів збитків станом на 31.12.2020р. – 7122,10 тис.грн. та не перевищує розмір суми резервів, 

сформованих страховиком відповідно до законодавства. З 01 січня 2012 р. Компанія, відповідно 

до ч.2 ст.12 закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та п.2 

Порядку надання фінансової звітності перейшла на складення фінансової звітності відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Виправлення у фінансовій 

звітності за попередній рік не проводилося. 

1.Основа підготовки фінансової звітності Фінансова звітність за рік, який завершено 31 грудня 

2020р., є фінансовою звітністю, яка підготовлена відповідно до МСФЗ. Товариство вперше 

прийняло МСФЗ у 2012 році, відповідно до облікової політики датою переходу на МСФЗ 

визначено - 1 січня 2011 року. Фінансову звітність було складено за формами, встановленими 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» із змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013р. №73. Фінансова звітність підготовлена на підставі правил 

обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю на дату першого застосування МСФЗ 

та МСБО 16 «Основні засоби», яка відображається за справедливою собівартістю, яка була 

підтверджена «Висновками про вартість об’єкта оцінки» від 10.06.2020р. за 7 об’єктами 

нерухомості, що є власністю ПрАТ «СК «КАШТАН».  П  ринципи облікової політики, які були 

використані при підготовці зазначеної фінансової звітності наведені нижче. Визначені 

положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх представлених 

в звітності періодах, якщо не вказано інше. Фінансова звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно чинного українського 

законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації 

статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. Валюта надання 

інформації Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. 

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Принцип 

безперервності діяльності. Керівництво підготувало зазначену фінансову звітність на підставі 

принципу безперервності діяльності. Оцінюючи доречність припущення про безперервність 

діяльності, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього (але 

не обмежуючись ним) - принаймні 12 місяців з дати балансу. Припущення про безперервність 

діяльності Товариства є основним принципом підготовки фінансових звітів, що передбачає 

оцінку активів і зобов’язань Товариства, виходячи з припущення, що його діяльність буде 

продовжуватись у подальшому. Принцип безперервності діяльності Товариства полягає в тому, 

що Товариство буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому (не менш 12 

місяців, що випливають за звітним періодом), і в нього відсутні наміри чи необхідність ліквідації, 

істотного скорочення діяльності а, отже, активи й зобов'язання цього економічного суб'єкта 

обліковуються відповідним чином. Це судження ґрунтується на тому, що Товариство зможе 

реалізувати свої активи й погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну діяльність. Такий 

принцип дає змогу логічно і послідовно реалізувати концепції збереження і збільшення капіталу, 

визначити єдиний підхід до політики амортизації. Послідовне дотримання принципу повною 

мірою сприяє забезпеченню контролю за реальним фінансовим зростанням капіталу. Інформація 

про основу, на якій розглядається вплив інфляції у фінансовій звітності Перерахунок фінансової 



 

звітності згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» вимагає використання 

загального індексу цін, який відображає зміни загальної купівельної спроможності. Вважається 

за краще, щоб усі суб’єкти господарювання, що складають звітність у валюті однієї країни, 

використовували той самий індекс. Уповноваженими органами України не встановлений 

загальний індекс цін з метою перерахунку фінансової звітності відповідно до норм МСБО 29. 

Тому ПрАТ «СК «Каштан» фінансову звітність за звітний 2020 рік формувало без застосування 

індексу цін. Інформація про операційні сегменти Головним принципом та завданням 

складання та подання звітності за сегментами є розкриття інформації, що дасть можливість 

користувачам фінансової звітності оцінити природу та результати діяльності різних напрямів 

діяльності компанії. МСФЗ (IFRS) 8 призначений для застосування публічними компаніями, 

тобто такими, цінні папери яких розміщуються на відкритому ринку, або компаніями, які 

надають фінансову звітність до комісії з цінних паперів чи в інший регулюючий орган з метою 

випуску цінних паперів на відкритий ринок. У зв?язку з відсутністю обертання боргових 

інструментів чи інструментів власного капіталу на відкритому ринку та на фондовій біржі, а 

також відсутністю мети випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок, Товариством 

не здійснюється виділення сегментів. Датою затвердження фінансової звітності управлінським 

персоналом є 28.02.2021р. Основні принципи бухгалтерського обліку Визнання та оцінка 

фінансових інструментів Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у 

балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового 

інструмента.  Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: ?ф  інансовий актив, 

доступний для продажу ? акції з відсотком володіння до 20%, ?інвестиції, утримувані до 

погашення – інвестиційні сертифікати; ?дебіторська заборгованість. Під час визнання 

фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою 

вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового 

активу чи фінансового зобов’язання. Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових 

інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики. Грошові кошти та 

їхні еквіваленти Грошові кошти товариства складаються з готівки в касі та коштів на рахунках в 

банках, в тому рахунку депозитних. Класифікація фінансових активів Фінансові активи 

класифікуються за наступними категоріями:  ? дебіторська заборгованість;  ?ф  інансові активи, які 

відображаються по справедливій вартості з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків; 

? фінансові активи,  які утримуються з метою погашення; ?ф  інансові активи, які утримуються з 

метою продажу. Дебіторська заборгованість Дебіторською заборгованістю, визнаються 

фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання 

грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за 

розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за історичною вартістю плюс відповідні 

витрати на проведення операцій. Відповідно до проведеного аналізу складу дебіторської 

заборгованості керівництвом Товариства прийняте рішення щодо створення резерву сумнівних 

боргів, у розмірі 100% що відповідним чином відображено в обліковій політиці ПрАТ «Страхова 

Компанія «КАШТАН». Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з 

віднесенням змін на рахунок прибутків і збитків Д о фінансових активів, що оцінюються за 

справедливою вартістю з віднесенням змін на прибутки і збитки, Товариство відносить інвестиції 

в акції та інвестиційні сертифікати. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за 

справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості фінансового активу 

відображаються в прибутку або збитку за рік як фінансові доходи або витрати доки визнання 

фінансового активу не буде припинено. Дивіденди включаються у фінансові доходи, коли 

встановлено право на отримання виплачуваних дивідендів, і вірогідність їх надходження є 

високою. Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, сума 

кумулятивного збитку визнається у прибутку чи збитку. Р инкові акції оцінюються за ринковою 

ціною відповідно до біржового курсу. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо 

визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є 

. Фінансові активи, що утримуються з метою продажу До фінансових активів, що утримують з 

метою продажу Товариство відносить цінні папери як інвестиції, призначені для торгівлі, якщо 

має намір реалізувати їх протягом короткого періоду часу з дати їх придбання у в зв’язку із 

невизначеністю терміну погашення зобов’язань. Основні засоби Товариство визнає 



 

матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у 

процесі своєї господарської діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

більше одного року та вартість яких більше 6000,00 грн., а з 22.05.2020 р. більше 20000,00 грн., 

про що були внесені відповідні зміни до облікової політики Товариства. Первісно Компанія 

оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність застосування будь-якого з 

виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило 

застосувати історичну вартість як доцільну собівартість основних засобів, крім об’єктів 

нерухомості. Об’єкти нерухомості станом на 31.12.2020р. відображені за справедливою вартістю. 

Фінансові інструменти та фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю з 

віднесенням змін за рахунок нерозподілених прибутків та збитків. Подальші витрати. Витрати 

на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати поточного періоду. Ці витрати 

визнаються в поточних витратах в момент їх понесення. Витрати на заміну крупних вузлів або 

компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні тих вузлів або 

компонентів, що підлягають заміні. На кінець кожного звітного року керівництво визначає 

наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, 

керівництво оцінює суму відшкодування актива, яка визначається як найбільша з двох величин: 

справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж актива та вартість, яка отримується від 

його використання. Балансова вартість актива зменшується до суми відшкодування; збиток від 

знецінення відображається в прибутках або збитках за рік. Прибуток або збиток від вибуття 

основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від продажу та їх балансовою 

вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік в складі іншого операційного доходу 

або витрат. Амортизація. На об’єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з урахуванням 

таких термінів використання (років): ?Будівлі - 25 років 

?Машини та обладнання - 2 років ? Транспортні 

засоби - 5 років ?і нші - 2 

років К апітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 

корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 

використання, яка визначається як дата введення об’єкта в експлуатацію. Амортизацію активу 

припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як 

утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Нематеріальні 

активи Нематеріальні активи Товариства, що мають невизначений термін корисного 

використання, включають ліцензії. Придбані ліцензії капіталізуються в сумі витрат, які понесені 

на їх придбання та введення в експлуатацію. Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. 

Амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не нараховується. 

Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних прав, 

амортизуються прямолінійним методом протягом терміну чинності цих прав. Зменшення 

корисності основних засобів та нематеріальних активів Н а кожну звітну дату Підприємство 

оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує 

балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума 

очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно 

визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно 

з іншим стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх 

періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для 

визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності 

амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення 

переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичної основі протягом строку 

корисного використання. Оренда Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в 

основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Підприємство як 

орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за 

сумами, що дорівнюють справедливої вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо 

вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. 

Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням 



 

непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб 

забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні 

платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика 

нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною 

політикою Підприємства щодо подібних активів. Операційна оренда - активів, за якою ризики та 

винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця. 

Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній 

основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду 

Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи 

амортизацію, понесені при отримані доходу від оренди, визнаються як витрати. При визначенні 

терміну використання основних засобів, отриманих в фінансову оренду оцінюється вірогідність 

переходу права власності до орендаря по завершені терміну дії договора. Якщо відсутня 

ймовірність обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності до кінця 

терміну фінансової оренди, актив повністю амортизується на протязі самого короткого з двох 

термінів: оренди або корисного використання. Якщо така впевненість існує, то актив 

амортизується на протязі терміну корисного використання . Угоди на оренду, за якими 

орендодавець зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на активи, 

класифікується як операційна оренда. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток 

являє собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок 

визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Підприємства за податками 

розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. В ідстрочений 

податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та являє собою податкові 

активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових різниць між балансовою 

вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою. Відстрочені податкові 

зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають 

оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в 

майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові 

різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів 

переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, 

що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від 

відстроченого податкового активу повністю або частково. Відстрочений податок розраховується 

за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації 

відповідних активів або зобов’язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як 

витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли 

податки виникають від операцій або подій, яки визнаються прямо у власному капіталі або від 

об’єднання бізнесу. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо 

податок відноситься до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому 

чи в іншому періоді. Податок на додану вартість. 

вартість. Фінансові зобов’язання Кредити банків 

  Товариство не є платником податку на додану 

 Первісно кредити банків визнаються за 

справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У 

подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за 

методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та 

вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із 

використанням ефективної ставки відсотка. Згортання фінансових активів та зобов’язань 

 Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 

актив та виконати зобов’язання одночасно. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю 

та інша дебіторська заборгованість. Заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська 

заборгованість враховується з урахуванням знецінення активів. Авансові платежі та передоплата 

 П ередплата відображається в звітності за первісною вартістю. Передоплата класифікується як 

довгострокова, якщо очікуємий термін отримання товарів або послуг, які відносяться до неї, 

складає більше ніж 1 рік, або якщо передплата відноситься до активу, який буде відображатись в 

обліку як  необоротний актив при первісному визначенні. Сума передплати за придбання активу 



 

включається в його балансову вартість при отриманні Підприємством контролю над цим активом 

та наявності вірогідності того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані. 

Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, які відносяться до передплати, не будуть 

отримані, балансова вартість передоплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від 

знецінення відображається в прибутках або збитках за рік. Забезпечення Забезпечення 

визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 

внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше можливо, ніж неможливо), що 

погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди і 

можна достовірно оцінити суму зобов’язання. Страхові резерви страховика формуються 

відповідно до норм чинного законодавства України, а саме Розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004р. №3104 «Правила формування, 

обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 

життя» із внесеними змінами та доповненнями. Виплати працівникам Товариство визнає 

короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої 

вже сплаченої суми. Пенсійні зобов’язання. У відповідності до українського законодавства 

товариство утримує внески із заробітної плати працівників до державного пенсійного фонду. 

Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної 

платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, які 

надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Запаси   

 Запаси враховуються за фактичною собівартістю. При вибутті запасів їх оцінка виконується за 

методом ідентифікаційної вартості. Собівартість виконання страхових послуг в основному 

включає: - агенська винагорода; - винагороди повіреному; - експертний огляд автомобілів; - 

послуги експерта; - судові витрати; - членський внесок в Ядерний пул; - юридичні послуги; - 

витрати Ядерного пулу. - курсові витрати - послуги проведення електронних торгів Формування 

собівартості страхових послуг проводиться щомісячно. Доходи та витрати Доходи та витрати 

визнаються за методом нарахування. Доходи відповідно методології прийнятої в сфері 

страхової діяльності визнаних як сума отриманих за угодами страхових платежів зменшених на 

суму страхових платежів переданих в перестрахування та змін розміру резервів незароблених 

премій скоригованих на зміни розміру резервів незароблених премій частки перестраховиків. 

Д охід від надання послуг відображається в момент виникнення, незалежно від дати надходження 

коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату 

балансу. Д ивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи. Облік умовних зобов’язань На дату складання фінансової звітності може існувати ряд 

умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збитків або зобов’язань для Товариства. 

Керівництво оцінює суму таких можливих майбутніх зобов’язань. Оцінка виконується на 

підставі припущень та включає в себе фактор суб’єктивності. При визначенні розміру можливих 

втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі Товариства або вимог , які можуть 

бути пред’явлені в вигляді позовів до Товариства, Керівництво в результаті консультацій з 

юристами та податковими консультантами, оцінює як перспективи таких судових або 

податкових узгоджень та пред’явлення таких вимог в судовому порядку, так і можливі суми 

відшкодування, які протилежна сторона вимагає або може вимагати в суді. Якщо в результаті 

оцінки вірогідності виникнення майбутнього зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання 

визначено з достатнім рівнем впевненості, тоді вартісна оцінка такої заборгованості 

відображається в фінансовій звітності. В разі, коли умовне зобов’язання, яке має значну 

вартісну оцінку, не може бути класифіковано як вірогідне, а є лише можливим , або вартісна 

оцінка не може бути визначена, то в примітках до фінансової звітності включається інформація 

про характер такого зобов’язаня та його вартісна оцінка (якщо сума може бути визначена з 

достатньою впевненністю та є значною). Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначною, то 

взагалі інформація про такий збиток не включається в примітки до фінансової звітності, за 

виключенням випадків, коли такий можливий збиток відноситься до наданої гарантії. В таких 

випадках сутність гарантії підлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовні зобов’язання, 

можуть бути відображені в примітках до фінансової звітності, якщо на думку Керівництва, що 

грунтується на консультаціях з юристами або податковими консультантами, інформація про такі 



 

зобов’язаня може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам фінансової звітності. 

Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової політики 

Використання оцінок та припущень П ри підготовці фінансової звітності Підприємство робить 

оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення 

доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки 

фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з 

тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких 

оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від 

знецінення дебіторської заборгованості, довгострокових та поточних фінансових інвестицій, 

справедливої вартості нерухомості. Основні припущення стосовно майбутнього та інших 

ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик 

стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань 

протягом наступного фінансового періоду. Підприємство використовує оцінки та робить 

допущення, які здійснюють вплив на показники, які відображені в фінансовій звітності на 

протязі наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та 

обумовлені минулим досвідом керівництва та інших факторах, в тому числі на очікуваннях 

відносно майбутніх подій. Судження, які здійснюють найбільш значний вплив на показники, 

відображені в фінансовій звітності та оцінки, які можуть призвести до необхідності суттєвого 

коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, 

включають таке: Терміни корисного використання основних засобів Оцінка терміну корисної 

служби основних засобів проводилася із застосуванням професійної думки на основі наявного 

досвіду відносно аналогічних активів. Майбутні економічні вигоди, пов'язані з цими активами, в 

основному, будуть отримані в результаті їх використання. Проте інші чинники, такі як 

застарівання, з технологічної або комерційної точки зору, а також знос активів, часто приводять 

до зменшення економічних вигод їх використання. Керівництво оцінює термін корисного 

використання основних засобів, що залишився, виходячи з поточного технічного стану активів і з 

урахуванням розрахункового періоду, протягом якого дані активи приноситимуть Компанії 

економічні вигоди. При цьому до уваги приймаються наступні основні чинники: ? очікуваний 

термін використання активів; ?очікуваний фізичний знос активів, який залежить від 

експлуатаційних характеристик і регламенту технічного обслуговування;  ?м  оральний знос 

активів з технологічної і комерційної точки зору в результаті зміни ринкових умов. Визнання 

доходу від операцій страхування та перестрахування Відповідно до Закону України «Про 

страхування»№85/96-ВР від 07.03.1996р. Припинення визнання фінансових активів 

Керівництвом Компанії, коли отримана інформація щодо банкрутства або іншого рішення 

державного органу управління про припинення субєкту підприємницької діяльності, фінансові 

активи якого враховуються в балансі Товариства, приймається рішення щодо припинення 

визнання таких фінансових активів на момент юридичного припинення субєкта та списання з 

балансу Товариства за рахунок прибутків та збитків. Допущення, використані при визначенні 

суми резервів   Згідно Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за 

видами страхування, іншими, ніж страхування життя, та прийнятої методології, формування 

страхових резервів Компанії проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь яку звітну дату 

методом, визначеним Законом України «Про страхування» (85/96-ВР), а саме: величина резервів 

незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум 

страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у 

кожному місяці з попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому 

порядку: за перші три місяці розрахункового періоду частки надходжень сум страхових 

платежів (страхових премій, страхових внесків) множаться на одну четверту, окрім обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за звичайними та 

додатковими договорами; за наступні три місяці розрахункового періоду частки 

надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) множаться на одну 

другу, окрім обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів за звичайними та додатковими договорами; за останні три місяці розрахункового 

періоду частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) 



 

множаться на три четвертих окрім обов’язкового страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів за звичайними та додатковими договорами, одержані добутки 

додаються. Такий підхід нарахування резервів незароблених премій не суперечить 

принципам МСФЗ. •Р  езерв заявлених, але не виплачених збитків:  відповідно до п. 4 Порядку. 

• Резерв збитків, які виникли, але не заявлені відповідно до п.5 Порядку. •Р  езерв коливань 

збитковості відповідно до п.6 Порядку. •Резерв катастроф відповідно до п.7 Порядку. 

Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу. Нижче наводяться стандарти і 

роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності 

Товариства. Товариство не має намір застосовувати ці стандарти з дати їх вступу в силу. МСФЗ 9 

Фінансові інструменти, МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнаним та оцінка, МСФЗ 7 

Фінансові інструменти: Розкриття інформації, МСФЗ 4 Страхові контракти та МСФЗ 16 Оренда. 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що 

доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня 

процентних ставок на фінансовій звітності підприємства, які виникають, коли, наприклад, 

базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за 

фінансовим активом замінено альтернативною базовою ставкою. Поправки до фази 2 

розглядають питання, які можуть вплинути на фінансову звітність під час реформи базового 

рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін договірних грошових потоків або відносин 

хеджування, що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної ставки, з 

альтернативною базовою ставкою (проблеми із заміною). На етапі 2 свого проекту Рада внесла 

зміни до вимог зазначених стандартів, що стосуються: •зміни договірних грошових потоків - 

підприємствам не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартість фінансових 

інструментів для змін, що вимагаються реформою, а замість цього оновить ефективну процентну 

ставку, щоб відобразити зміну до альтернативної базової ставки; •о  блік хеджування - 

підприємствам не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, що вона вносить 

зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і 

• розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію про нові ризики, що 

виникають внаслідок реформи, та про те. як вона управляє переходом до альтернативних ставок. 

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня 

процентних ставок до фінансових інструментів та відносин хеджування. Дата застосування: 

01.01.2021р. Дозволяється дострокове застосування. Дані зміни не впливають на фінансову 

звітність Товариства. МСБО 16 «Основні засоби». Поправки забороняють компанії вираховувати 

з вартості основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія 

готує актив до його цільового використання. Натомість компанія визнає такі надходження від 

продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку. Дата застосування - 01.01.2022р. 

Дозволяється дострокове застосування. Дані зміни не впливають на фінансову звітність 

Товариства. МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». 

Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, 

безпосередньо пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати виконання договору 

(наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також 

безпосередньо пов'язані з договором (наприклад , розподіл амортизації об'єкта основних засобів, 

що використовується при виконанні договору). Дата застосування - 01.01.2022р. Дозволяється 

дострокове застосування. Дані зміни не впливають на фінансову звітність Підприємства. МСФЗ 

3 «Об’єднання бізнесу» Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи 

підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об'єднання бізнесів. Додано 

виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких 

видів зобов'язань і умовних зобов'язань організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна 

посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені 

активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори», а не на Концептуальні засади фінансової 

звітності 2018 року. Дата застосування 01.01.2022р. Дозволяється дострокове застосування. Дані 

зміни не впливають на фінансову звітність Товариства. Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): 

МСФЗ (IFRS) 1 Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє 

дочірньому підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (а) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї 

материнської компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого 



 

сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її 

переходу на МСФЗ. Дата застосування 01.01.2022. Дозволяється дострокове застосування. Дані 

зміни не впливають на фінансову звітність Товариства. Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): 

МСФЗ (IFRS) 9 Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні 

визнання фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - вона 

включає тільки винагороду, сплачену між позикодавцем і позикоотримувачем, включаючи 

винагороду, сплачену або отриману від особи інших сторін. Дата застосування 01.01.2022р. 

Дозволяється дострокове застосування. Дані зміни не впливають на фінансову звітність 

Товариства. Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 Стимулюючі платежі по 

оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад №13 до МСФЗ (1FRS) 16 шляхом виключення 

прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від орендодавця в якості 

компенсації за понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди. Дата застосування 01.01.2022р. 

Дозволяється дострокове застосування. Дані зміни не впливають на фінансову звітність 

Товариства. Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41 Ефекти оподаткування при 

визначенні справедливої вартості. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки 

грошових коштів, пов'язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків справедливої 

вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 41 і IFRS 13. Дата 

застосування 01.01.2022р. Дозволяється дострокове застосування. Дані зміни не впливають на 

фінансову звітність Товариства. МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Поправки роз'яснюють 

критерій у МСБО 1 для класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта 

господарювання мати право відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після 

звітного періоду. Сутність поправок: •уточнено, що зобов'язання класифікується як 

довгострокове, якщо у організації є право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше 

на 12 місяців, а право компанії на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного 

періоду: •к  ласифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежить від імовірності 

того, чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи 

очікування керівництва щодо того, чи компанія реалізує своє право на відстрочку розрахунків; 

• роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право відстрочити врегулювання 

зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право існує на дату 

закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на дату 

закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату закінчення звітного 

періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше; і •роз’яснення 

вимог до класифікації зобов'язань, які компанія може або може погасити шляхом випуску 

власних інструментів власного капіталу. Дата застосування - 01.01.2023р. Дозволяється 

дострокове застосування.   Дані зміни не впливають па фінансову звітність Товариства. МСФЗ 

17 Страхові контракти Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17 

• Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звіті про 

фінансовий стан •В  плив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових 

звітностях • Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків •Зміна у визнанні відшкодування 

за договорами перестрахування в звіті про прибутки і збитки • Розподіл маржі за передбачені 

договором страхування інвестиційні послуги (CSM) • Можливість зниження фінансового ризику 

для договорів вхідного перестрахування і непохідних фінансових інструментів • Перенесення 

дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення від застосування МСФЗ 

(IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року •Спрощений облік зобов'язань по 

врегулюванню збитків за договорами, які виникли до дати переходу на МСФЗ 17 • Послаблення в 

застосуванні технік для зниження фінансового ризику Можливість визначення інвестиційного 

договору з умовами дискреційного участі в момент переходу на новий стандарт, ніж в момент 

виникнення договору. Дата застосування - 01.01.2023. Дозволяється дострокове застосування. 

Дані зміни не впливають на фінансову звітність Товариства. 

Розкриття показників фінансової звітності:   1.Д   охід від реалізації    2020 2019 Чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 0 Чисті зароблені страхові премії1  64053  4003 Премії 

підписані, валова сума 320763  0483 Премії, передані в перестрахування1  47771  3242 Зміна резерву 

незароблених премій, валова сума 1542- 18823 Зміна частки перестраховиків у резерві 

незароблених премій6  48- 2061 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 



 

послуг) 2176 3296 Чисті понесені збитки за страховими виплатами5  71921  10 Валовий прибуток 

(збиток)-42963 30597 Страхові платежі за 2020 рік склали 32076,5 тис. грн., у тому числі: По 

добровільному страхуванню страхові платежі склали 5292,2 тис. грн., у тому числі: - страхування 

від нещасних випадків – 12,8 тис. грн. - страхування залізничного транспорту – 70,0 тис. грн. - 

страхування наземного транспорту( крім залізничного) – 782,4 тис. грн. - страхування вантажів та 

багажу ( вантажобагажу) – 2,1 тис. грн. - страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ – 970,8 тис.грн. - страхування майна (кім залізничного, наземного, повітряного, водного 

транспорту) –936,6 тис. грн. - страхування відповідальності перед третіми особами – 24,3 тис. 

грн. - страхування фінансових ризиків – 2492,2 тис. грн. - страхування медичних витрат – 1,2 тис. 

грн. По обов'язковому страхуванню страхові платежі склали 26784,1 тис. грн., у тому числі: - 

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті – 184,8тис. грн. - особисте 

страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних дружин – 1361,9 тис 

грн. - страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути 

заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах з підвищеної небезпеки – 12,8тис. грн. - страхування 

відповідальності перевезення НЕБВ – 2,7 тис. грн. - обов’язкове страхування цивільної 

відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 

ядерного інциденту – 24952,4 тис. грн. - обов’язкове страхування цивільної відповідальності 

громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка 

може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання 

цієї зброї – 12,6 тис. грн. - страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса 

– 255,5 тис.грн. - страхування предметів іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування – 1,4 тис.грн  2. Дохід від зміни інших страхових резервів 2  0202  019 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів46683160696 Всього 46683 160696  

3. Адміністративні витрати  2020 2019 Адміністративні витрати4  7335  048 Всього4  7335  048  Витрати 

на збут  2020 2019 Витрати на збут 0 0 Всього 0  0    4.І нші доходи, інші витрати 2  0202  019 Інші 

доходи2  66190   Всього інших доходів 266190    Інші витрати2  6732 22 Всього інших витрат  256732 22 

5. Інші фінансові доходи, фінансові витрати  2020 2019 Інші фінансові доходи1  9421  484 Всього 

інших фінансових доходів 1942 1484  Фінансові витрати0  0   Всього фінансових витрат 0 0  Інші 

операційні доходи, інші операційні витрати  2020 2019 Інші операційні доходи1  049 1866 Всього 

інших операційних доходів1  0491  866  Інші операційні витрати1  3211  86220 Всього інших 

операційних витрат1  321 186220  Доходи від участі в капіталі, витрати від участі в капіталі 

 2020 2019 Доходи від участі в капіталі0  0   Всього доходів від участі в капіталі 0 0  Витрати від 

участі в капіталі0  0   Всього витрат від участі в капіталі0   0   6. Податок на прибуток  Основні 

компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: Найменування показника 2020 2019 1 

Поточний податок на прибуток8  477  85 Відстрочені податкові активи: 0 0 на початок звітного року  
на кінець звітного року0  0   Відстрочені податкові зобов'язання: 0 0 на початок звітного року на 

кінець звітного року 0 0 Включено до Звіту про фінансові результати – усього8  477  85 у тому 

числі:8  477  85 поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових 

активів0  0   збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань0   0 Відображено у складі 

власного капіталу – усього 847 785 у тому числі:8  477  85 поточний податок на прибуток зменшення 

(збільшення) відстрочених податкових активів0  0   збільшення (зменшення) відстрочених 

податкових зобов'язань0  0    7.Н   ематеріальні активи За історичною вартістю нематеріальні 

активиВсього нематеріальні активи Справедлива вартість на 01.01.2020402402 Надходження 25 25 

Переміщення з незавершеного будівництва 00  Вибуття0  0  31 грудня 2020 року4  274  27 Накопичена 

амортизація 01 січня 2020 року 24 24 Нарахування за рік0   0 31 грудня 2020 року2  42  4 Чиста 

балансова вартість 31 грудня 2020 року 403 403 8. Основні засоби За історичною 

вартістюБ  удівлі Машини та обладнанняТ  ранспортМ   еблі та приладдя Інші основні засобиВ  сього 

31 грудня 2019 року1  677986  377  853  741  431  69737 Надходження 0 0 0 0 0 0  Дооцінка3  97880  0  0  0  3  9788 

Вибуття0  0  3  340  0  3  34 Інші зміни -154529 0 0 0 0 -154529 31 грудня 2020 року5  30576  374  513  741  435  4662 

Накопичена амортизація 31 грудня 2019 року 147826 626 785 374 143 149754 Нарахування за 

рік8  565 8 0 0 0 8573 Вибуття0  0  3  340  0  3  34 Інші зміни -1545290  0  0  0  - 154529 31 грудня 2020 

року18626344513741433464 Чиста балансова вартість 31 грудня 2020року51195300051198 

 Станом на 31 грудня 2020 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби 

складають 968 тис.грн.  9. Інвестиційна нерухомість   2  0202  019 На початок періоду 0  0  



 

Переміщення з основних засобів  0 0 Зміна справедливої вартості (до оцінка) 00   На кінець періоду 

 00 До чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включені доходи від 

оренди за 2020 рік у сумі 795,1 тис.грн. Операційні витрати від нерухомості, яка принесла 

доходи від оренди склали у 2020 р. (55,6 тис. грн. - податок на землю; податок на нерухоме майно 

– 24,8 тис. грн., 1862,0 тис.грн. амортизація будинків). 10.І нвестиції, доступні для продажу 2020 

2 019 379253377163 Всього 379253 377163 11. Інвестиції до погашення Станом на 31.12.2020р. в 

балансі Компанії інвестиції до погашення відсутні. 12.Довгострокова дебіторська заборгованість 

 2020 2019 Довгострокова дебіторська заборгованість0   0 Всього довгострокова дебіторська 

заборгованість0   0   13. Запаси 2  0202  019 Сировина та матеріали (за історичною собівартістю) 62  
Всього запаси6  2  14.Д  ебіторська заборгованість  2  0202  019 Дебіторська заборгованість за страхові 

послуги2  0744 22463 За виданими авансами2  13  3 Розрахунки з бюджетом1  1   Дебіторська 

заборгованість з нарахованих доходів 264 118 Інша дебіторська заборгованість1  8745 790 

 Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення. 15.Грошові кошти 20202019 

Каса та рахунки в банках, грн..917789642.1 Каса та рахунки в банках, валюта 00 Банківські 

депозити, грн. 33120 49732.9 Всього грошові кошти4  22971  39375   16.С  татутний капітал 

Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2020р. визначений у сумі 92 

000 000,0 грн. (дев’яносто два мільйони гривень 00 коп.). Статутний капітал поділений на 46 000 

000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. кожна. 17. Капітал у дооцінках 

Станом на 31.12.2020р. розмір капіталу у дооцінках становить 49467 тис.грн., що є величиною 

дооцінки відповідно до «Звіту про оцінку майна» від 10.06.2020р. за 7 об’єктами нерухомості, що 

є власністю ПрАТ «СК «КАШТАН» за мінусом суми нарахованої амортизації за цими об’єктами. 

18. Довгострокові зобов’язання та забезпечення 20202019 Страхові резерви, в тому рахунку - 

резерв збитків або резерв належних виплат7  122 53805 - резерв незароблених премій8  1136  571 - 

інші страхові резерви2  9629 40672  Частка пере страховиків в страхових резервах, в тому рахунку - 
резервах незароблених премій3  353 2705 - інших страхових резервах0  0   Всього 

забезпечення4486498343 В зв’язку з тим, що ПрАТ «СК «Каштан» складає фінансову звітність за 

2020 рік за міжнародними стандартами, тому виникають розбіжності у відображені в фінансовій 

звітності та звітності страховика формувань резервів коливань збитковості та резервів катастроф 

з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, які є обов`язковими для 

відображення згідно Закону України «Про страхування», але відповідно до норм МСФЗ не є 

статтею фінансової звітності, як інші резерви за міжнародними стандартами. Якщо згідно із 

законодавством України страховик зобов’язаний створити резерви катастроф з обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду та резерви коливання збитковості, він 

розраховує суми цих резервів відповідно до вимог чинного законодавства та відповідних 

нормативних актів, і відображає їх у складі інших резервів у капіталі як розподіл 

нерозподіленого прибутку, а не як витрати у звіті про сукупні доходи . Будь-яке використання 

цих резервів показується як переведення з категорії інших резервів у капіталі до категорії 

нерозподіленого прибутку. 19.Поточні зобов’язання та забезпечення 2020 2019 Короткострокові 

кредити банків00 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 230 99 За розрахунками 

з бюджетом, у т.ч. 50 6 З податку на прибуток 50 5 Заробітна плата та соціальні внески0  0   За 

отриманими авансами1  111  41 Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю1  20324  3752 Поточні зобов’язання (забезпечення виплат персоналу) 151 136 Інші 

поточні зобов’язання 2  211  498 Всього кредиторська заборгованість1  27954  5635   20. Розкриття 

інформації про пов’язанні сторони Д о пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами 

відносяться: •п  ідприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Підприємством; •асоційовані 

компанії ; • спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником; •ч  лени 

провідного управлінського персоналу Підприємства; •близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 

• компанії, що контролюють Підприємства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

відсоток голосів у Підприємстві; •програми виплат по закінченні трудової діяльності 

працівників Підприємства, або будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною 

стороною Підприємства. О перації з пов’язаними особами протягом 2020 року проводилися. 

Виплачено заробітної плати адміністративному персоналу у сумі 493,6 тис.грн. 21. Цілі та 

політика управління фінансовими ризиками  О сновні фінансові інструменти підприємства 



 

включають поточну кредиторську заборгованість, банківські кредити, цінні папери, фінансову 

оренду. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування 

операцій Товариства. Також Товариство має інші фінансові інструменти, таки як поточна 

дебіторська заборгованість, грошові кошті та короткострокові депозити. О 

включають ризик кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. 

сновні ризики 

 Політика управління 

ризиками включає наступне: Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими 

та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі 

попередній оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно 

кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові 

інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з 

можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості 

інструменту. Р изик ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом 

планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з 

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки 

грошових коштів від операційної діяльності. Управління капіталом. Відносно управління 

капіталом основною метою Підприємства є забезпечення нормального рівня достатності 

капіталу. Підприємство здійснює контроль за капіталом за допомогою коефіцієнта фінансового 

важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої 

заборгованості. Політика Товариства передбачає підтримання коефіцієнта на рівні 15 -25 %. 22. 

Вплив пандемії COVID-19 на результати діяльності. З 31 грудня 2019 року розпочалося 

глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво вплинуло на економічне становище компаній 

в Україні. Значна кількість компаній в країні вимушені припиняти або обмежувати свою 

діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що 

вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, 

карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо 

уповільнюють економічну діяльність компаній, у тому числі і ПрАТ «СК «Каштан». Фінансова 

система в країні на дату підготовки цієї фінансової звітності працює відносно стабільно, але має 

суттєві фінансові ризики. Компанія частково перевела своїх працівників на віддалену роботу з 

дому до майбутнього повідомлення, за виключенням осіб, які необхідні для запуску критично 

важливих сфер офісних систем, починаючи з 18 березня 2020 року. Було проведено тестування 

можливостей програмного забезпечення і систем компанії для забезпечення плавного переходу 

до режиму віддаленої та безперебійної роботи всіх робочих процесів. Здоров’я і безпека 

співробітників залишаються в центрі уваги керівництва. Компанія продовжує слідкувати за 

рівнем загроз COVID-19 і оцінювати потенційні ризики для здоров’я своїх співробітників, 

використовуючи всі існуючі системи моніторингу. Застосовані заходи не вплинули на зниження 

виручки і обсягу операцій компанії. Компанія ПрАТ «СК «Каштан» визначила, що ці події є 

некоригуючими по відношенню до фінансової звітності за 2020 рік. Відповідно, фінансовий стан 

на 31.12.2020 року та результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, не було 

скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19. Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а 

також ефективність державної підтримки на дату підготовки цієї фінансової звітності 

залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, 

тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності 

компанії ПрАТ «СК «Каштан в майбутніх періодах. 23. Події після Балансу За період з 31 

грудня 2020р. по 28 лютого 2021р. не відбувалися події, які б суттєво вплинули на показники 

фінансової звітності. Голова Правління   Захарків 

Р.М. Головний бухгалтер   Соколова Г.В. 



 

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – 

суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти 

аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової 

звітності, 4 – суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний 

інтерес) 

суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

35449775 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, 69118, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди буд. 15, кв. 2 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 

№ 4126 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

26.03.2008, 188/3 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

01.01.2020-31.12.2020 

8 Думка аудитора із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) 

немає 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту №163.2, 17.02.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 28.01.2021-26.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 30.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

92000,00 

14 Текст аудиторського звіту 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності за 2020 звітний рік 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
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м. Київ - 2021 рік 

 

Звіт з аудиту фінансової звітності 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КАШТАН», що 

зареєстроване за адресою 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд.12, оф.37 (код ЄДРПОУ - 32071894) (надалі – ПРАТ 

«СК «КАШТАН» або «Товариство»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р., звіту про 

сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною 

датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

  

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., та її фінансові 

результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 

стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 

незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами 

аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту 

фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в 

цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

1. Керівництво Страхової компанії здійснило оцінку можливості Компанії продовжувати безперервну діяльність та 

повідомило нас, що управлінський персонал отримав задовільні докази того, що Страхова компанія має ресурси, 

необхідні для продовження діяльності в майбутньому. Проте, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» від 10.03.2020 № 211, на всій території України запроваджений режим надзвичайної 

ситуації з 12.03.2020 р. у зв’язку із введенням карантину. За попередніми оцінками аудиторів надзвичайні події 

можуть негативно вплинути на фінансово-економічний стан Товариства та викликати загрозу безперервності 

діяльності Компанії завдяки зменшенню доходів, що планується отримати, збільшенню сумнівної заборгованості та 

збільшенню прострочених платежів. Проте, на дату складання фінансової звітності за 2020 рік керівництву Компанії 

було невідомо про будь-які суттєві невизначеності, що можуть викликати загрозу безперервній діяльності 

Товариства. Отже, складання фінансової звітності проводилося з урахуванням принципу безперервної діяльності. 

2. Протягом звітного року ПрАТ «СК «Каштан» проведено переоцінку семи об’єктів нерухомого майна, що належать 

Товариству на правах власності, відповідно до Звітів про оцінку майна станом на 10.06.2020 р., наданих суб’єктом 

оціночної діяльності. Збільшення справедливої вартості нерухомого майна становить 2,56 рази від вартості цього 

майна станом на початок звітного року. 

3. Звертаємо увагу на те, що у власності ПрАТ «СК «Каштан» зареєстроване нежитлове приміщення, що розташоване 

на тимчасово окупованій території за адресою: м. Сімферополь, вул. Набережна, б.46. Балансова вартість 

приміщення станом на 31.12.2020 р. становить 1 796,1 тис. грн. та незмінна декілька років. Контроль над основним 

засобом відсутній. Є необхідність перенесення зі статті «Основні засоби» в «Інші необоротні активи». 

4. В зв’язку з тим, що ПРАТ «СК «Каштан» складає фінансову звітність за 2020 рік за Міжнародними стандартами, 

виникають розбіжності у відображені в фінансовій звітності та звітності страховика формувань резервів катастроф з 

обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, які є обов`язковими для відображення згідно 

Закону України «Про страхування», але відповідно до норм МСФЗ не є статтею фінансової звітності, як інші резерви 

за міжнародними стандартами. 

Якщо згідно із законодавством України страховик зобов’язаний створити резерви катастроф з обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, він розраховує суми цих резервів відповідно до вимог 

чинного законодавства та відповідних нормативних актів, і відображає їх у складі інших резервів у капіталі як 

розподіл нерозподіленого прибутку, а не як витрати у звіті про сукупні доходи . Будь-яке використання цих резервів 

показується як переведення з категорії інших резервів у капіталі до категорії нерозподіленого прибутку. 



 

5. Складання фінансової звітності відбувається із застосуванням Керівництвом Страхової компанії професійних 

суджень, оцінок та припущень, які мають вплив на застосування принципів облікової політики, на суми активів та 

зобов’язань, доходів та витрат, що відображені у фінансової звітності, а також мають вплив на розкриття інформації 

щодо потенційних активів та зобов’язань. Оцінки та судження регулярно переглядаються й базуються на досвіді 

Керівництва та інших зовнішніх і внутрішніх факторах, уключаючи майбутні події, очікування яких за наявних умов 

є обґрунтованим. 

6. Відповідно до норм МСФЗ та Наказу про облікову політику Товариства фінансові активи, що утримуються 

Товариством в рамках бізнес-моделей, метою яких є утримання фінансових активів для одержання договірних 

грошових потоків, а також продажу фінансових активів, в звітному періоді враховуються за вартістю що склалася 

станом на кінець попереднього звітного періоду, та, на думку управлінського персоналу Товариства, є справедливою 

на дату звіту за поточний рік. 

7. За даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.2020 р. по рахунку 143 «Інвестиції непов’язаним 

сторонам» враховуються фінансові інвестиції на загальну суму 379253тис.грн., в тому рахунку 11062 тис. грн. (2,92% 

від загальної вартості фінансових інвестицій та не є суттєвим) по емітентам, які відповідно до даних Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції 

України https://usr.minjust.gov.ua знаходиться у стані припинення. Крім того, по фінансових інвестиціях в сумі 2710,3 

тис. грн. (що складає 0,7% від загальної вартості фінансових інвестицій, що також не є суттєвим) в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції 

України https://usr.minjust.gov.ua взагалі немає даних. Фінансові інвестиції в цінні папери українських емітентів не є 

покриттям страхових резервів ПРАТ «СК «Каштан». 

8. Аналіз фінансово-майнового стану Товариства аудитором проведений на підставі даних економічних показників 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 р. та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід) за 2020 рік. Результати розрахунку представлені в таблиці 1.Відповідно до проведеного аналізу показники 

платоспроможності та фінансової стійкості Товариства витримані, тобто значно більше оптимального значення. 

 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, що складається Компанією для надання 

користувачам цієї інформації, а саме Звіту складеного відповідно до вимог Закону України Про цінні папери та 

фондовий ринок № 3480-IV від 23.02.2006 р. та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 

затвердженого рішенням Національної комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) № 2826 від 

03.12.2013 р. зі змінами від 04.12.2018 р. № 854. До складу цієї інформації включено Звіт про корпоративне 

управління. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо свою 

думку щодо цієї іншої інформації, за виключенням виконання вимог, які накладаються Законом України Про цінні 

папери та фондовий ринок № 3480-IV, пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, коли 

вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, 

що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 

ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

Наше дослідження Звіту про корпоративне управління проводиться у відповідності до МСА 720 «Відповідальність 

аудитора щодо іншої інформації». Це означає, що наше дослідження Звіту про корпоративне управління є відмінним 

та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів 

аудиту. Ми вважаємо, що наше дослідження надало нам достатню основу для формування нашої думки. 

На нашу думку, інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у відповідності до вимог 

пунктів 5- 9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-IV та яка була включена до складу річного звіту 

Товариства станом на 31.12.2020 року, була підготовлена у відповідності до вимог Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 , і надана інформація узгоджена з фінансовою 

звітністю Товариства 

На нашу думку Звіт про корпоративне управління включає всю інформацію, про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 

частини 3 пункту 3 статті 40-1. Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 

МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших 

реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування компанії. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 

впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 



 

виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 

економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно 

до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з 

аудиту. Крім того, ми: 

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що 

є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 

включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 

контролю; 

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 

процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 

контролю ; 

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 

розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи 

існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії 

продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 

повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 

якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 

компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, 

чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 

проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні 

вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 

визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Основні відомості про страховика 

Найменування страховика – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КАШТАН»; 
Організаційно-правова форма – Приватне акціонерне товариство; 

Код ЄДРПОУ-32071894; 

Номер свідоцтва про первісну державну реєстрацію та дата його видачі – 33499 від 20.06.2002р. 

Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата його видачі – 650155 від 30.07.2010р. 

Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію – Печерська районна у місті Києві Державна адміністрація; 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг 

в Україні, серія СТ №123 від 21.08.2004р., реєстраційний номер 11100810. 

Основним видом діяльності є недержавне страхування. 

Кількість штатних працівників –  27 осіб. 

Відокремлених підрозділів Страхова компанія не має. 

Товариство в періоді, що перевірявся, здійснювало свою діяльність у відповідності з отриманими ліцензіями на право 

здійснення страхової діяльності, а саме: 

 

Ліцензії на здійснення страхової діяльності видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг з 

обов'язкових видів страхування на 31.12.2020 р. 
 

№з/п Серія та номер Назва діяльностіС   трок дії ліцензії 

1А   В №546936с  трахування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному 

володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі, або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 

використання цієї зброї; з 26.02.2009 року безстроковий 

2А   Д №039912с  трахування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. з 

04.09.2012 року безстроковий 



 

3А   В №546937с  трахування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання 

негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; з 05.09.2006 року безстроковий 

4А   В №546939с  трахування цивільної відповідальності суб'єктів  господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 

господарська діяльність яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру; з 

05.09.2006 року безстроковий 

5А   В №546940с  трахування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути 

заподіяна внаслідок ядерного інциденту; з 02.09.2005 року безстроковий 

6А   В №546941о  собисте страхування від нещасних випадків на транспорті; з 02.09.2005 року  безстроковий 

7А   В №546942о  собисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних 

дружин (команд); з 02.09.2005 року безстроковий 

8А   Е № 190495С   трахування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування з 19.12.2012 року безстроковий 

9А   Е №190496 Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса з 19.12.2012 року  безстроковий 

 

Ліцензії на здійснення страхової діяльності видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг з 

добровільних видів страхування на 31.12.2020 р. 
 

№з/п Серія та номер Назва діяльностіС   трок дії ліцензії 

10 АВ №546943с  трахування залізничного транспорту. з 22.05.2008 року  безстроковий 

11 АВ №546944с  трахування медичних витрат; з 21.12.2006 року  безстроковий 

12 АВ №546945с  трахування здоров’я на випадок хвороби; з 21.12.2006 року  безстроковий 

13 АВ №546946с  трахування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника); з 21.12.2006 року безстроковий 

14 АВ №546947с  трахування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника]; з 02.09.2005 року безстроковий 

15 АВ №546948с  трахування фінансових ризиків; з 02.09.2005 року  безстроковий 

16 АВ №546949с  трахування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; з 02.09.2005 року  безстроковий 

17 АВ №546950с  трахування кредитів (в тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту); з 

02.09.2005 року безстроковий 

18 АВ №546951с  трахування вантажів та багажу (вантажобагажу); з 02.09.2005 року  безстроковий 

19 АВ №546952с  трахування наземного транспорту (крім залізничного); з 02.09.2005 року  безстроковий 

20 АВ №546953с  трахування від нещасних випадків; з 02.09.2005 року  безстроковий 

21 АВ №546954с  трахування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] з 02.09.2005 року 

безстроковий 

Стан бухгалтерського обліку та звітності 

Бухгалтерській облік Товариством в цілому ведеться у відповідності з вимогами Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 р., Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та інших нормативних документів щодо питань організації бухгалтерського обліку, які діяли 

в звітному періоді та у відповідності з обліковою політикою, прийнятою Товариством. 

Облікова політика ПрАТ «СК «КАШТАН», встановлена наказом № 1 від 03.01.2012 р. зі змінами та доповненнями, 

та розроблена з дотриманням вимог чинного законодавства України з питань ведення бухгалтерського обліку. 

 

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, в яких операції 

відображаються згідно з нормативними актами, затвердженими Міністерствами фінансів та статистики України. 

Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здійснюється Товариством в цілому 

відповідно до принципів, встановлених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Наказом про облікову 

політики Товариства. 

Фінансову звітність було складено за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» із змінами та доповненнями, який затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. 

 

Власний капітал 

Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2020 р. визначений у сумі 92 000 000,0грн. 

(дев’яносто два мільйони гривень 00 коп.). 

 

Рішенням загальних зборів учасників ПрАТ «СК «КАШТАН», затвердженим протоколом №35 від 30.03.2012р., 

прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу ПрАТ «СК «КАШТАН» на 20 240 000,0 грн. (двадцять 

мільйонів двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку 

шляхом збільшення номінальної вартості акцій на 0,44 коп. кожну. Отже нова номінальна вартість акцій складає 2,0 

грн. Збільшення статутного капіталу зареєстровано державним реєстратором 30.03.2012 р. під № 10701050024012435. 

 

Таким чином, статутний капітал поділений на 46 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. 



 

кожна. 

 

Після прийнятих змін акції серед акціонерів розподіляються наступним чином: 

Акціонер Збільшення СК за рахунок прибутку Всього акцій Сумарна вартість акцій за номіналом (грн.) % від 

Статутного капіталу 

Захарків О.М.102 228,72 232338 464 676,00 0,50 

Захарків Р. М. 6 364 560,841  44649112  8 929 822,00 31,45 

Мотрук Н. М.1  3 773 210,443  1302751 62 605 502,006  8,05 

РАЗОМ2  0 240 000,004  6 000 0009  2 000 000,00 

 100 

 

Перший випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про що Товариству 

видане свідоцтво № 528/1/02 від 05.11.2002 р. на суму 5500000,0грн. Останній випуск акцій зареєстровано № 

96/1/2012 від 07.06.2012 р. на загальну суму 92000000,0грн. 

 

Формування статутного фонду відбулося з дотриманням вимог Законів України “Про господарські товариства,” від 

19.09.1991 р. № 1576-ХІІ, “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-ІV та Закону України 

«Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. 

Станом на 31.12.2020 р. зареєстрований статутний капітал сформований повністю. 

Сплата засновників своїх часток в статутному фонді відбувалася наступним чином: 

-ш   ляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 2600608661 в АБ “Ажіо” в розмірі 5 500 000,0 

(п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, про що свідчать виписки з банку за 18.06.2002р., 20.06.2002р., 05.07.2002р.,  

10.07.2002р., 12.07.2002р., 15.07.2002р., 17.07.2002р., 25.07.2002р., 01.08.2002р.; 

-у   вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2002 році в розмірі 1 500 000,0 (один 

мільйон п’ятсот тисяч) грн. – які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства 

(Протокол № 3 Загальних зборів акціонерів від 31.03.2003р.); 

-у   вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2003 році в розмірі 7 900 000,0 (сім 

мільйонів дев’ятсот тисяч) грн., які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства 

(Протокол №4 Загальних зборів акціонерів від 05.04.2004р.); 

-у   вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2004 році в розмірі 14 600 000,0 

(чотирнадцять мільйонів шістсот тисяч) грн., які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду 

Товариства (Протокол № 5 Загальних зборів акціонерів від 10.05.2005р.). 

-у   вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2005 році в розмірі 16 500 000,0 

(шістнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) грн., які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду 

Товариства (Протокол №6 Загальних зборів акціонерів від 10.11.2006р.). 

-у   вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2006 році в розмірі 19 320 000,0 

(дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) грн., які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду 

Товариства (Протокол №07 Загальних зборів акціонерів від 29.06.2007р.). 

-у   вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2007 році в розмірі 6 440 000 (шість 

мільйонів чотириста сорок тисяч) грн., які за заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду 

Товариства (Протокол №12 Загальних зборів акціонерів від 02.06.2008р.). 

-з а рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку величиною 20 240 000,0грн. (двадцять мільйонів 

дев’ятсот двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) (Протокол №35 від 30.03.2012р.). 

 Додатковий вкладений капітал в балансі Товариства відсутні. 
Станом на 31.12.2020 р. величина капіталу у дооцінках становить 49467,1тис.грн. Вказана величина сформована за 

рахунок проведення дооцінки семи об’єктів нерухомості, що враховуються в балансі Товариства, відповідно до Звітів 

про оцінку майна станом на 10.06.2020р., наданих суб’єктом оціночної діяльності ФОП Шарий Роман Іванович (ІПН 

2646710615, Сертифікат Фонду Державного майна України №360/18 від 26.04.2018р., Свідоцтво про реєстрацію в 

Державному реєстрі оцінювачів №3958 від 21.09.2005р., Кваліфікаційний сертифікат експерта – оцінювача №2422 

від 31.05.2001р., Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ №6350-ПК від 07.12.2018р.) 

 

Протягом періоду, що перевірявся, розмір резервного капіталу не змінювався та згідно даним балансу станом на 

31.12.2020р. його величина становить 379451тис.грн. (в тому рахунку вільні резерви страховика 356451тис.грн.). 

 

Товариством згідно норм Закону України «Про страхування» та Розпорядження Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України від 17.12.2004р. №3104 «Правила формування, обліку та розміщення страхових 

резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» нараховуються резерв катастроф. Проте 

нарахування вказаних видів резервів не передбачено IFRS 4 «Страхові контракти». Станом на 31.12.2020р. 

нарахування страхового резерву катастроф у сумі 29628,9тис.грн. відображені у р.1420 «Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)». 

 

Облік нерозподіленого прибутку та його використання ведеться у порядку визначеному відповідними нормативними 

документами з бухгалтерського обліку та Статутом. За наслідками 2020 року Товариство отримало збиток у сумі 

303,5тис.грн., який визначено у відповідності до норм чинного законодавства України. Загальна сума сукупного 



 

доходу ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» за 2020 рік становить 31255тис.грн. Станом на 31.12.2020р. величина 

непокритого збитку, відображена у рядку 1420 Звіту про фінансовий стан становить 32663тис.грн. Ця сума 

сформувалася завдяки відображенню в р.1420 Звіту про фінансовий стан операцій з нарахування та використання 

страхових резервів коливань збитковості та катастроф. 

 

Таким чином, власний капітал Товариства станом на 31.12.2020р. складає 488255тис.грн. 

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

Величина чистих активів ПрАТ «СК «КАШТАН» становить 488255 (516285 – (12795+15235))тис. грн., що на 

396255тис.грн. більш, ніж величина статутного капіталу. Розмір чистих активів відповідає вимогам ст.155 ЦКУ. 

 

Перевіркою встановлено, що фінансові звіти об’єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих 

активів товариства за 2020 рік, тобто про розмір його статутного капіталу та нерозподіленого прибутку. 

 

Змін власників акцій, яким належало 10 і більше відсотків акцій протягом 2020 року не відбувалося. 

Позик та довгострокових кредитів банків на суму, що перевищує 25% активів товариство не має. 

Аналіз фінансового стану Товариства 

 

Фінансово – майновий стан Товариства (його стійкість, ефективність, ліквідність, залежність від інвесторів та 

кредиторів) характеризується показниками платоспроможності та фінансової стійкості, що наведені в таблиці 1: 
 

-к  оефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності характеризує те, наскільки ймовірне погашення поточних зобов’язань за 

рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Значення 

коефіцієнта поточної (швидкої) ліквідності станом на 31.12.2020р. у порівнянні з величиною цього коефіцієнта 

станом на 31.12.2019р. збільшилося (з 3,63 до 6,68), що характеризує збільшення можливості погашення 

Товариством поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій 

та дебіторської заборгованості; 

-к  оефіцієнт загальної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірне погашення поточних зобов’язань за рахунок 

оборотних коштів. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) відображає, що для погашення 1 гривні поточних 

зобов’язань (за умови своєчасного розрахунку з дебіторами) Товариство станом на 31.12.2020 р. має 6,68 грн., що на 

3,05грн. більше ніж станом на 31.12.2019 р.; 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує те, наскільки ймовірне негайне погашення поточних зобов’язань 

за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

характеризує, що значна частина боргів Товариства може бути погашена негайно. Збільшення величини коефіцієнту 

абсолютної ліквідності в порівнянні зі значенням коефіцієнту станом на 31.12.2019 р. з 3,05 до 3,31 характеризує 

збільшення можливості розрахунків Товариства з контрагентами; 

-к  оефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів характеризує розмір залучених коштів на 1 грн. власних 

коштів (власного капіталу). Величина розрахованих коефіцієнтів показує, що на кожну 1 гривню власних коштів, 

вкладених в активи Товариства, станом на 31.12.2020р. доводиться 0,06грн. позикових. Значення цього коефіцієнту 

зменшилося у порівнянні зі значенням коефіцієнту станом на 31.12.2019 р., тобто незалежність Товариства від 

зовнішніх джерел фінансування збільшилася; 

-к  оефіцієнт фінансової незалежності визначає співвідношення власних коштів (власного капіталу) до зобов’язань. 

Коефіцієнт фінансової незалежності відображає, що Товариство є фінансово незалежним. Значення коефіцієнту 

станом на 31.12.2020 р. в порівнянні зі значенням цього коефіцієнту станом на 31.12.2019 р. збільшилося на 13,11 і 

складає 17,42. 

Таблиця 1 

Показники Формула 

Розрахунку РозрахунокТ  еоретичне значення Примітки 

 С   таном на 31.12.2019р.С   таном на 31.12.2020р.  

1. Показники платоспроможності 

1.1 

Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідностіф   .1(р.1195-р.1100-р.1110) 

----------------------- Ф.1 р.1695 

3,63 

  

6,68 

  

0,7-0,8Характеризує, наскільки ймовірно погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх 

еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості 

1.2 

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 

ф.1 р. 1195 



 

Ф.1 р. 1695 

  

3,63  

6,68  

2,0 – 2,5В   ідображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного 

проведення розрахунків з дебіторами 

1.3 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф.1 (р.1165+ р.1160) 
 

Ф.1 р. 1695  
 

3,05  
 

3,31  
 

0,2 – 0,25 Показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно 

2. Показники фінансової стійкості 

2.1 

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів Ф.1 (р.1595+р.1695) 

Ф.1 р. 1495 

 

 

 
0,23  

 

0,06  
 

<= 1,0Н   а кожну 1 грн. власних коштів, вкладених в активи Товариства, доводиться  0,06грн. позикових. 

 

2.2 

Коефіцієнт фінансової незалежностіф   .1 р. 1495 
 

Ф.1 

(р.1595+р.1695) 

4,31 

  

17,42 

  

>=0,2Визначає співвідношення власних коштів до зобов’язань 

2.3 

Коефіцієнт покриття зобов’язань високоліквідними активами ф .1 р.1165 
 

ф.1 (р.1595+р.1695) 

1,31  

1,51  

>=0,95О   значає швидкість покриття своїх зобов’язань активами 

3. Показники ділової активності 

3.1 

Коефіцієнт оборотності активів ф.2 р.2010 
 

ф.1(р.1300 (гр.3) + р.1300 (гр.4)) / 2 

0,06 

  

0,01 

 О значає ефективність використання Товариством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення 

3.2 

Коефіцієнт оборотності 

власного капіталу ф.2 р.2010 

ф.1(р.1495 (гр.3) + 
 

р.1495 (гр.4)) / 2 

0,08  

0,03П   оказує ефективність використання 

власного капіталу 



 

3.3 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом 

 ф.1(р.1195-р.1100) - Ф.1р.1695 

119852  

72628,8  
 

Виходячи із системи показників, які відображають наявність, розміщення, структуру джерел засобів, ступень 

залежності від інвесторів та кредиторів, використання фінансових ресурсів Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «КАШТАН», можна зробити висновок, що фінансовий стан Товариства є задовільним. 

 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами суттєвих невідповідностей між фінансовою 

звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 

НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не встановлено. 

 

Управлінський персонал повідомив нас, що у звітному періоді компанією не здійснювались значні (10 і більше 

відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності) правочини та не приймались 

рішення про здійснення таких правочинів. 

 

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 рік, складений у відповідності до вимог статей 40 та 40¹ Закону 

України від 23.02.2006р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок». 

На нашу думку, Звіт керівництва (звіт про управління) ПрАТ «СК «КАШТАН» містить достатній обсяг розкриття 

інформації, передбачений законодавством України. 

Крім того, ми перевірили наявність інформації стосовно наступних питань: 

-посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; 

-інформація про практику корпоративного управляння, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; 

-інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 

-п  ерсональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу емітента, інформацію про проведені 

засідання та прийняті на них рішення. 

 

За результатами такої перевірки встановлено: 

-власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався; 

-п  рактика корпоративного управління, що застосовується Товариством, виконується в межах законодавства та у 

відповідності з нормами Статуту Товариства; 

-н  аданий звіт містить повний перелік проведених загальних зборів акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах 

рішень; 

-н  аданий Звіт містить персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та прийняті на них 

рішення; 

-т  акож Звіт містить інформацію про виконавчий орган Товариства, його права та обов’язки. 

Структура корпоративного управління в Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» 

та складається із наступних органів: 

-вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів; 

-Н   аглядова рада Товариства: 

 

Структура корпоративного управління на Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні 

товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI та складається із наступних органів: 

Вищий орган Товариства – Наглядова рада Товариства. 

До складу Наглядової ради товариства входять: 

-Голова Наглядової ради – Мотрук Дмитро Якович; 
-Член Наглядової ради – Захарків Орест Миколайович; 

-Ч   лен Наглядової ради – Мотрук Ніна Миколаївна. 

За звітний рік склад Наглядової ради товариства не змінювався. 

 

Виконавчим органом Товариства є Правління Товариства у складі: 

Голова Правління – Захарків Ростислав Миколайович; 

Перший заступник Голови правління – Зарицький Олексій Олексійович. 

За звітний рік склад Правління товариства переобирався, проте не змінювався. 
 

-Р  евізійна комісія Товариства. 

 

Відповідно до Протоколу №55 від 20.04.2018р. Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія 

«Каштан» на посаду ревізора ПрАТ «СК «Каштан» обрано Литвин Вікторію Анатоліївну. 

 

Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і відповідальність визначені 

Статутом Товариства та відповідними положеннями. 



 

Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не приймався. 

 

В ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» проведення внутрішнього аудиту, здійснювалось внутрішнім аудитором 

згідно Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджених 

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 

вересня 2005р. №4660, Порядком проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, 

затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, від 5 червня 2014р. №1772, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджено Наказом 

Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011р. №1217, Положенням про службу внутрішнього аудиту ПрАТ 

«Страхова компанія «КАШТАН». 

План проведення внутрішнього аудиту на 2020 рік Головою Наглядової ради Товариства затверджено 03.01.2020р. 

З 01.01.2019р. відповідно до договору №1 від 01.01.2019р. про надання послуг (ЦПХ) на засаду внутрішнього 

аудитора прийнято Лесюк Андрія Євгеновича, яким оформлені звіти для Наглядової ради щодо роботи внутрішнього 

аудиту відповідно до затвердженого плану на 2020 рік, а саме 25.04.2020р., 25.07.2020р., 25.10.2020р. та 01.03.2021р.. 

В результаті внутрішньої аудиторської перевірки порушень протягом звітного року не виявлено. Крім того, 

внутрішнім аудитором був оформлений загальний Звіт про роботу внутрішнього аудиту ПрАТ «СК «КАШТАН» за 

2020 рік, який Головою Наглядової ради затверджено 01.03.2021р. Таким чином, ми вважаємо, що організація та 

проведення внутрішнього аудиту є адекватною та відповідає вимогам діючого законодавства та нормативним 

вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Згідно Вимог, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, від 4 лютого 2014р. №295, в ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» створена система 

управління ризиками. Відповідно до Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування та розкриття інформації 

щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджених розпорядженням Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13 лютого 2014р. №484, керівництво 

протягом звітного періоду регулярно проводило стрес-тестування. На основі проведених стрес-тестів здійснювалося 

розкриття інформації щодо отриманих результатів та ключових ризиків, згідно вимог встановлених комісією. 

 

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ми 

наводимо в нашому Звіті незалежного аудитора таку інформацію, яка вимагається додатково до вимог МСА. 

 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту, дата 

призначення та загальна тривалість виконання аудиторського завдання 

Суб'єкт аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» був призначений за результатами рішення, затвердженого Протоколом №43 Загальних 

зборів учасників Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КАШТАН» 28.01.2021р., та з 

урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

Дата призначення -28 січня 2021 року 

Строки виконання: з 28 січня по 30 квітня 2021 року 

Тривалість виконання завдання з урахуванням продовження: 2 роки 

 

Інформація щодо аудиторських оцінок 

Під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення в частині виявлення порушень, зокрема, пов'язаних із 

шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних актів, наші процедури, серед іншого, включали: 

1)запити управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, включаючи отримання та 

перегляд підтвердної документації стосовно політик та процедур Компанії щодо: 

• ідентифікації, оцінювання та дотримання вимог законодавчих і нормативних актів, а також наявності відомостей про 

будь-які випадки їх порушення; 

• виявлення та реагування на ризики шахрайства, а також наявності відомостей про будь-яке фактичне, підозрюване 

або передбачуване шахрайство; 

• внутрішніх контролів, запроваджених для зниження ризиків, пов'язаних з шахрайством або недотриманням вимог 

законодавчих та нормативних актів; 

2) обговорення членами команди із завдання з аудиту того, за яких обставин та на якому етапі фінансова звітність 

Товариства може бути вразливою щодо суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, включаючи спосіб вчинення 

шахрайства. У межах такого обговорення ми ідентифікували потенціал шахрайства в таких сферах: визнання доходів, 

недооцінювання управлінським персоналом заходів контролю; 

3) отримання розуміння законодавчих і нормативних актів, які застосовуються до Товариства та складають 

нормативно-правову основу його діяльності. 

У результаті виконаних нами процедур з ідентифікації й оцінки ризиків ми не визначили в якості ключових питань 

аудиту будь-які питання, пов'язані з потенційним ризиком шахрайства або недотримання вимог законодавчих та 

нормативних актів. 

Наші процедури у відповідь на інші ідентифіковані ризики, серед іншого, полягали в такому: 

• огляд розкриттів для фінансової звітності та тестування підтвердної інформації для того, щоб оцінити дотримання 

вимог відповідних законів і нормативних актів; 

• запит управлінському персоналу, тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та внутрішнім юристам щодо 

наявних та потенційних судових позовів і претензій; 

• ознайомлення з внутрішніми розпорядчими документами; 



 

• виконання аналітичних процедур; 

• тестування відповідності інформації, відображеної у фінансовому обліку, та коригувань; оцінка того, чи свідчать 

судження та рішення, зроблені управлінським персоналом під час визначення облікових оцінок, про наявність 

упередженості; оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними або виходять за 

межі звичайної господарської діяльності. 

 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством 

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми виконали 

аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася. 

 

У результаті перевірки системи внутрішнього контролю Товариства, проведеної для цілей аудиту фінансової 

звітності, нами не виявлено суттєвих недоліків, які могли б негативно вплинути на можливість Товариства 

обліковувати, обробляти, узагальнювати та відображати у звітності облікові дані, складати фінансову звітність, яка не 

містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, невідповідностей законодавчим, нормативним 

вимогам. Під час проведення аудиту ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема шляхом 

тестування. Аудитори не отримали доказів обставин, що можуть свідчити про можливість того, що фінансова 

звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

 

Підтвердження того, що Звіт незалежного аудитора узгоджено з Додатковим звітом для аудиторського комітету 

(органу, який виконує його функції) 

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо фінансової звітності, викладена у цьому Звіті незалежного 

аудитора, узгоджується з Додатковим звітом, складеним відповідно до статті 35 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового партнера з аудиту та 

суб'єкта аудиторської діяльності 

Ми підтверджуємо, що не надавали Товариству заборонених законодавством України послуг, у тому числі 

заборонених частиною четвертою статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». Нами не було ідентифіковано жодних загроз нашій незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на 

рівні ключового партнера з аудиту, задіяного у виконанні завдання з аудиту. 

 

Інформація про інші послуги, надані суб'єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контрольованим нею 

суб'єктам господарювання, крім послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у Звіті про управління або у 

фінансовій звітності 

Протягом 2020 року ми не надавали жодних аудиторських послуг. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та інших законодавчих і нормативних актів. 

Нами були застосовані документальні способи перевірки - дослідження документів, вибіркове спостереження, 

групування недоліків, формальна й арифметична перевірка документів, аналіз документально оформлених 

господарських операцій, логічна перевірка, оцінка законності й обґрунтованості господарських операцій за даними 

кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку. При цьому джерелами інформації були: первинні документи, у тому 

числі технічні носії інформації, реєстри синтетичного й аналітичного бухгалтерського фінансового обліку, фінансова, 

податкова, статистична й оперативна звітність. 

Властиві обмеження аудиту створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не 

будуть виявлені, навіть за належного планування і здійснення аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує 

виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві 

внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є, радше, переконливими, ніж 

остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у 

фінансових звітах будуть виявлені. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35449775 

Юридична адресаУкраїна, м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, буд. 15, кв. 2 

Місцезнаходження 

(адреса аудитора)У  країна, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24 

Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділи ІІ, ІІІ, ІV) номер 

реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – № 4126 

Аудит проводився в період з 28 січня 2021 р. по 26 квітня 2021 р. на підставі договору № 163.2 від 17.02.2020 р., 

додаткової угоди № 1 від 09.02.2021 р. до Договору № 163.2 від 17.02.2020 р. 

Ключовий партнер з аудиту, відповідальний за завдання з аудиту, за результатами якого випущено цей звіт 

незалежного аудитора Чорна Наталія Григорівна. 



 

Ключовий партнер з аудиту Чорна Наталія Григорівна 

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101090 

Від імені ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» 

 

ДиректорКролик Олена Анатоліївна 

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102081 

 

Адреса складання звіту незалежного аудитора 

69032, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 21/ вул. Богдана Хмельницького, буд. 24. 

 

Дата звіту незалежного аудитора 

30 квітня 2021 року. 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
 

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та 

підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова 

звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно 

із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить 

достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, 

прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках 

консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та 

об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан 

емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої 

звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 

господарській діяльності.Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 

бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, збитки ПрАТ "Страхова компанія "Каштан". Звiт керiвництва 

включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської 

дiяльностi та стан ПрАТ "Страхова компанія "Каштан". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

30.04.2020  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна 

пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


