
Титульний аркуш 

29.10.2021 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

№ 92 

(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) 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 
 

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, (044) 249-01-11 

 (044) 249-01-11 zaharkiv@sk-kashtan.kiev.ua 

7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) 

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 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 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 
Проміжну інформацію 

розміщено на власному веб- 

сайті учасника фондового 

ринку 

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

 

 
(URL-адреса сторінки) 

 

 
29.10.2021 

 
 

(дата) 

 

 

 

mailto:zaharkiv@sk-kashtan.kiev.ua


 

1. Основні відомості про емітента. 

Зміст 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. 

3. Інформація про посадових осіб емітента. 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; 

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції. 

5. Відомості про цінні папери емітента: 

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. 

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря. 

8. Інформація про вчинення значних правочинів. 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 

заінтересованість. 

10. 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 та 

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. 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. 

12. Інформація про конвертацію цінних паперів. 

13. Інформація про заміну управителя. 

14. Інформація про керуючого іпотекою. 

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів. 

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 

іпотечним боргом. 

17. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття; 

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

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

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

іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; 

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

активів до складу іпотечного покриття. 

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів. 

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

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

20. 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). 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності. 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 



 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою). 

24. Проміжний звіт керівництва. 

25. Твердження щодо проміжної інформації. 

26. Примітки. 

1. Зобов'язання емітента за кредитами відсутні. 2. Зобов'язання емітента за випусками облігацій відсутні. 3. 

Зобов'язання емітента за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні. 4. Зобов'язання емітента за 

іпотечними цінними паперами відсутні. 5. Зобов'язання емітента за сертифікатами ФОН відсутні. 6. Зобов'язання 

емітента за іншими цінними паперами, у тому числі за похідними цінними паперами, відсутні. 7. 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. 8. 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. 9. Облігації не випускались. 10. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації (крім 

іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), не випускались. 11. Похідні цінні папери не 

випускались. 12. Емітент не приймає участі в інших юридичних особах. 13. Корпоративний секретар не призначався. 

14. Значних правочинів у звітному періоді не було. 15. Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у 

звітному періоді не було. 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. Відомості про стан об'єкта нерухомості не заповнюються, оскільки цільові облігації не 

випускались. 19. Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом не заповнюється. 20. Огляд проміжної звітності 

аудитором не здійснювався. 21. Перелік зовнішніх документів відсутній. 

 

X 

X 

X 



 

 
1. Повне найменування 

ІІІ. Основні відомості про емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "КАШТАН" 
 

 

 
 

2. Дата проведення державної реєстрації  20.06.2002 

3. Територія (область) м. Київ  

4. Статутний капітал (грн)  92000000,00 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб)  27 

8. 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 
 

д/н 
 

9. Органи управління підприємства: Органами управління Товариством є: Вищий орган - 

Загальні збори акціонерів Виконавчий орган - Правління Наглядова рада Ревізор 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 

засновник – юридична особа 

 
Захарків Орест Миколайович 

Місцезнаходження, якщо засновник – 

юридична особа 

 

 
д/н 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи, 

якщо засновник – 

юридична особа 

д/н 
 
 

 

 

Захарків Ростислав Миколайович д/н д/н 
 

 

 

 

Мотрук Ніна Миколаївна д/н д/н 
 

 

 

 

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 0 

засновників емітента перевищує двадцять, 

зазначається загальна кількість фізичних осіб: 

11. 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 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 

 
380805 

UA563808050000026502711923230 

д/н 

 

 
д/н 

д/н 



 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ АВ 546947 02.09.2005 Національна комісія, що  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   здійснює державне 

ПЕРЕД ТРЕТІМИ   регулювання у сфері ринків 

ОСОБАМИ [КРІМ   фінансових послуг 

ЦИВІЛЬНОЇ    

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ    

ВЛАСНИКІВ    

НАЗЕМНОГО    

ТРАНСПОРТУ,    

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ    

ВЛАСНИКІВ    

ПОВІТРЯНОГО    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546954 02.09.2005 Національна комісія, що  

МАЙНА (КРІМ   здійснює державне 

ЗАЛІЗНИЧНОГО,   регулювання у сфері ринків 

НАЗЕМНОГО,   фінансових послуг 

ПОВІТРЯНОГО,    

ВОДНОГО    

ТРАНСПОРТУ    

(МОРСЬКОГО    

ВНУТРІШНЬОГО ТА    

ІНШИХ ВИДІВ    

ВОДНОГО    

ТРАНСПОРТУ),    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546952 02.09.2005 Національна комісія, що  

НАЗЕМНОГО   здійснює державне 

ТРАНСПОРТУ (КРІМ   регулювання у сфері ринків 

ЗАЛІЗНИЧНОГО)   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ 

ЦИВІЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ОПЕРАТОРА ЯДЕРНОЇ 

УСТАНОВКИ ЗА 

ЯДЕРНУ ШКОДУ, ЯКА 

МОЖЕ БУТИ 

ЗАПОДІЯНА 

ВНАСЛІДОК 

ЯДЕРНОГО ІНЦИДЕНТУ 

АВ 546940 02.09.2005 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

ОСОБИСТЕ АВ 546941 02.09.2005 Національна комісія, що  

СТРАХУВАННЯ ВІД   здійснює державне 

НЕЩАСНИХ   регулювання у сфері ринків 

ВИПАДКІВ НА   фінансових послуг 

ТРАНСПОРТІ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

ОСОБИСТЕ АВ 546942 02.09.2005 Національна комісія, що  

СТРАХУВАННЯ   здійснює державне 

ПРАЦІВНИКІВ   регулювання у сфері ринків 

ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ,   фінансових послуг 

ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В    

УСТАНОВАХ І    

ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО    

ФІНАНСУЮТЬСЯ З    

ДЕРЖАВНОГО    

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ)    

ТА СІЛЬСЬКОЇ    

ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ ВІД 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

АВ 546953 02.09.2005 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546951 02.09.2005 Національна комісія, що  

ВАНТАЖІВ ТА   здійснює державне 

БАГАЖУ   регулювання у сфері ринків 

(ВАНТАЖОБАГАЖУ)   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546950 02.09.2005 Національна комісія, що  

КРЕДИТІВ (У ТОМУ   здійснює державне 

ЧИСЛІ   регулювання у сфері ринків 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   фінансових послуг 

ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА    

НЕПОГАШЕННЯ    

КРЕДИТУ)    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ ВІД АВ 546949 02.09.2005 Національна комісія, що  

ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ   здійснює державне 

ТА РИЗИКІВ   регулювання у сфері ринків 

СТИХІЙНИХ ЯВИЩ   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546948 02.09.2005 Національна комісія, що  

ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ   здійснює державне 
   регулювання у сфері ринків 

   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546937 05.09.2006 Національна комісія, що  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   здійснює державне 

СУБ`ЄКТІВ   регулювання у сфері ринків 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ   фінансових послуг 

НЕБЕЗПЕЧНИХ    

ВАНТАЖІВ НА    

ВИПАДОК НАСТАННЯ    

НЕГАТИВНИХ    

НАСЛІДКІВ ПРИ    

ПЕРЕВЕЗЕННІ    

НЕБЕЗПЕЧНИХ    

ВАНТАЖІВ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ АВ 546939 05.09.2006 Національна комісія, що  

ЦИВІЛЬНОЇ   здійснює державне 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   регулювання у сфері ринків 

СУБ`ЄКТІВ   фінансових послуг 

ГОСПОДАРЮВАННЯ    

ЗА ШКОДУ, ЯКУ    

МОЖЕ БУТИ    

ЗАПОДІЯНО    

ПОЖЕЖАМИ ТА    

АВАРІЯМИ НА    

ОБ`ЄКТАХ    

ПІДВИЩЕНОЇ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546944 21.12.2006 Національна комісія, що  

МЕДИЧНИХ ВИТРАТ   здійснює державне 
   регулювання у сфері ринків 

   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546945 21.12.2006 Національна комісія, що  

ЗДОРОВ`Я НА   здійснює державне 

ВИПАДОК ХВОРОБИ   регулювання у сфері ринків 

   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ 

ЦИВІЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЛАСНИКІВ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

(ВКЛЮЧАЮЧИ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПЕРЕВІЗНИКА) 

АВ 546946 21.12.2006 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546943 22.05.2008 Національна комісія, що  

ЗАЛІЗНИЧНОГО   здійснює державне 

ТРАНСПОРТУ   регулювання у сфері ринків 

   фінансових послуг 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АВ 546936 26.02.2009 Національна комісія, що  

ЦИВІЛЬНОЇ   здійснює державне 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   регулювання у сфері ринків 

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ,   фінансових послуг 

ЩО МАЮТЬ У    

ВЛАСНОСТІ ЧИ    

ІНШОМУ ЗАКОННОМУ    

ВОЛОДІННІ ЗБРОЮ    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

1 2 3 4 5 

СТРАХУВАННЯ 

ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ 

ВІД РИЗИКІВ 

ВИПАДКОВОГО 

ЗНИЩЕННЯ, 

ВИПАДКОВОГО 

ПОШКОДЖЕННЯ АБО 

ПСУВАННЯ 

АЕ 190495 19.12.2012 Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

 

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 

СТРАХУВАННЯ АЕ 190496 19.12.2012 Національна комісія, що  

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ   здійснює державне 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   регулювання у сфері ринків 

ПРИВАТНОГО   фінансових послуг 

НОТАРІУСА    

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: ліцензія безстрокова 



 

 
1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

Голова правління 
 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Захарків Ростислав Миколайович 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1968 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ПП "Компанія "ЮТАЛ-ТРАНС", 24370262, Директор 

7. 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. 

1. Посада. Перший заступник голови правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Зарицький Олексій Олексійович 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1975 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ЗАТ "СК "Альфа", 32492262, Директор департаменту автострахування 

7. 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. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) 

Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Мотрук Дмитро Якович 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1964 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 39 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

АТ Банк "Біг Енергія", 20023463, Заступник голови правління 

7. 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. 

1. Посада. Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Захарків Орест Миколайович 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1970 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ПАТ "Орфей", 21631756, Директор з комерційних питань 

7. 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". 



 

1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) 

Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Мотрук Ніна Миколаївна 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1968 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ПП " Ані і Ко-2000", 31281298, Директор 

7. 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". 

1. Посада. Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Соколова Ганна Валеріївна 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1965 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ТОВ "КРС-медичні технології", 32524058, Головний бухгалтер 

7. 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. 



 

1. Посада. 

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) 

Ревізор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові. 

Литвин Вікторія Анатоліївна 

3. Рік народження. 

4. Освіта. 

1976 

Вища 

5. Стаж роботи (років). 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

ПрАТ "СК "КАШТАН", 32071894, Директор департаменту маркетенгу 

7. 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. 



 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов‘язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн) 

Відсоток за корис- 

тування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:     

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (усього): 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 110 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 25583 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 25693 X X 

Опис: д/н 



 

VII. 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 

Номі- 

нальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 23 

Адреса, 

телефон 

Кловський узвіз, 12, офіс 37, м. Київ, 01021, (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 30.09.2021 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 403 394 

первісна вартість 1001 427 427 

накопичена амортизація 1002 24 33 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 51198 49683 

первісна вартість 1011 54662 54662 

знос 1012 3464 4979 

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 379253 375249 

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 430854 425326 

v 

1801001 

КОДИ 

2021.10.01 

32071894 

8038200000 

230 

65.12 

 



 

1 2 3 4 

II. Оборотні активи    

Запаси 1100 6 7 

Виробничі запаси 1101 6 7 

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 20744 25816 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 21 21 

з бюджетом 1135 1 89 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 264 47 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18745 3266 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 42297 52595 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 42297 52595 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 3353 5403 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 3353 5403 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 85431 87244 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 516285 512570 



 

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 49467 47953 

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 (32663) (32527) 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 488255 486877 

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 15235 14695 

у тому числі: 

резерв довгострокових зобов’язань 

1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 7122 3136 

резерв незароблених премій 1533 8113 11559 

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 15235 14695 

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 230 383 

розрахунками з бюджетом 1620 50 92 

у тому числі з податку на прибуток 1621 50 73 

розрахунками зі страхування 1625 0 18 

розрахунками з оплати праці 1630 0 69 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 111 74 

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 12032 10138 

Поточні забезпечення 1660 151 85 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 221 139 

Усього за розділом III 1695 12795 10998 



 

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 516285 512570 

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 9 місяців 2021 року 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2   Код за ДКУД 

КОДИ 

2021.10.01 

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 13801 12518 

Премії підписані, валова сума 2011 28367 28988 

Премії, передані у перестрахування 2012 13171 14091 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3446 5427 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 2051 3048 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1474 ) ( 1838 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 14500 ) ( 57142 ) 

Валовий: 

прибуток 

2090 0 0 

збиток 2095 ( 2173 ) ( 46462 ) 

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

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 3986 50128 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1906 731 

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 ( 3419 ) ( 3488 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1061 ) ( 1321 ) 

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 0 

збиток 2195 ( 761 ) ( 412 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1703 1170 

Інші доходи 2240 4003 22495 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4027 ) ( 22589 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 

2290 918 664 

збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

 



 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (782) (790) 

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

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 

2350 136 0 

збиток 2355 ( 0 ) ( 126 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (1514) 32062 

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 (1514) 32062 

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 (1514) 32062 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (1378) 31936 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 136 202 

Витрати на оплату праці 2505 1387 1275 

Відрахування на соціальні заходи 2510 377 353 

Амортизація 2515 11 362 

Інші операційні витрати 2520 1508 1296 

Разом 2550 3419 3488 

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 9 місяців 2021 року 

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 2 1 

Надходження від повернення авансів 3020 0 1 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 

3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 712 554 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 21353 7675 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 28660 9238 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

3100 ( 1400 ) ( 1455 ) 

Праці 3105 ( 1092 ) ( 1356 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 370 ) ( 354 ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 1175 ) ( 285 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 758 ) ( 53 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 88 ) ( 80 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 31 ) 

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 ( 38312 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 115495 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8378 (101507) 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 1920 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 

3215 0 1038 

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 

2021.10.01 

32071894 
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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 1920 1038 

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 10298 (100469) 

Залишок коштів на початок року 3405 42297 139375 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 52595 38906 

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 9 місяців 2021 року 

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 49467 0 379451 (32663) 0 0 488255 

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 49467 0 379451 (32663) 0 0 488255 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 

4100 0 0 0 0 136 0 0 136 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 (1514) 0 0 0 0 0 (1514) 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 (1514) 0 0 0 0 0 (1514) 

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 

КОДИ 
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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 (1514) 0 0 136 0 0 (1378) 

Залишок на кінець року 4300 92000 47953 0 379451 (32527) 0 0 486877 

Примітки: д/н 

 

Керівник 

 
Головний бухгалтер 

Захарків Ростислав Миколайович 

Соколова Ганна Валеріївна 



 

Примітки до фінансової звітності, 

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

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 – 23 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. Л іцензія 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.Ліцензія 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.Ліцензія Серії АВ № 546940 дата видачі 15.10.2010р.; 

12.Ліцензія Серії АВ № 546939 дата видачі 15.10.2010р.; 

13.Ліцензія Серії АВ № 546937 дата видачі 15.10.2010р.; 

14.Ліцензія Серії АВ № 546946 дата видачі 15.10.2010р.; 

15.Ліцензія Серії АВ № 546945 дата видачі 15.10.2010р.; 

16.Ліцензія Серії АВ № 546944 дата видачі 15.10.2010р.; 

17.Ліцензія Серії АВ № 546943 дата видачі 15.10.2010р.; 

18.Ліцензія Серії АВ № 546936 дата видачі 15.10.2010р.; 

19. Ліцензія Серії АЕ № 190496 дата видачі 28.12.2012р.; 

20. Ліцензія Серії АЕ № 190495 дата видачі 28.12.2012р. 

Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 30.09.2021р. 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: 
 

Акціонер Збільшення 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 929 822,0031,45 

Мотрук Н. М.1  3 773 210,443  13027516  2 605 502,006  8,05 

РАЗОМ20 240 000,0046 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 30.09.2021р. зареєстрований статутний капітал сформований повністю. 

Сплата засновників своїх часток в статутному фонді відбувалася наступним чином: 

-шляхом 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 

 
Страхова компанія розташовується у орендованому приміщенні, загальною площею 180 кв.м 



 

Середньомісячна заробітна плата за місяців 2021 року склала 6968,43 грн. 

Підрозділів на окремому балансі страховик не має. 

Протягом звітного періоду надходження страхових платежів становить 28367,4 тис.грн., в тому 

рахунку від страхувальників – фізичних осіб – 216,4 тис.грн. та перестрахувальників – 2307,8 

тис.грн. 

 

Передано в перестрахування протягом 9 місяців 2021 року 13170,6 тис.грн., 

Страхові виплати здійснювалися за наступними видами страхування: 

-страхування фінансових ризиків – 14500,0 тис. грн.; 

 
Всі види страхування (крім страхування фінансових ризиків) прибуткові 

 
Резерви незароблених премій ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» станом на 30 вересня 

2021 р. склали 11358,9 тис.грн. Частка перестраховиків в резервах незароблених премій станом 

на 30 вересня 2021р. становить 5403,1 тис.грн. 

 

Розмір інших страхових резервів станом на 30.09.2021р. становить 47815,9 тис.грн., в тому 

рахунку резерв збитків або резерв належних виплат 3136,4 тис.грн. 

Датою затвердження фінансової звітності управлінським персоналом є 25.10.2021р. 

Розкриття показників фінансової звітності: 

1.Дохід від реалізації 

  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Чисті зароблені страхові премії1  3801 

Премії підписані, валова сума2  8367 

Премії, передані в перестрахування1  3171 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума3  446 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій2  051 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)1474 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами1  4500 

Валовий прибуток (збиток)-2173 
 

 

1. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати 3419 

Всього 3419  
 

2. Інші доходи, інші витрати 

Інші доходи4003 

Всього інших доходів 4003 

  
Інші витрати4  027 

Всього інших витрат 4027 
 

3. Інші фінансові доходи, фінансові витрати 

Інші фінансові доходи1  703 

Всього інших фінансових доходів1703 

  



 

Фінансові витрати0  

Всього фінансових витрат 0 

 
Інші операційні доходи, інші операційні витрати 

Інші операційні доходи1  906  

Всього інших операційних доходів1  906  

  
Інші операційні витрати1061  

Всього інших операційних витрат1061  
 

Доходи від участі в капіталі, витрати від участі в капіталі 

2 020 

Доходи від участі в капіталі0  

Всього доходів від участі в капіталі0  

  
Витрати від участі в капіталі0 

Всього витрат від участі в капіталі0 
 

 

4. Податок на прибуток 

 
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 

 

Найменування показника 

1  

Поточний податок на прибуток9  18 

Відстрочені податкові активи:0  

на початок звітного року 

на кінець звітного року0  

Відстрочені податкові зобов'язання:0 

на початок звітного року  

на кінець звітного року0  
Включено до Звіту про фінансові результати – усього918 

у тому числі:9  18 

поточний податок на прибуток  
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів0 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань0 

Відображено у складі власного капіталу – усього918 

у тому числі:9  18 

поточний податок на прибуток  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів0 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань0  

  
5. Нематеріальні активи 

33 
 

6. Основні засоби 

Чиста балансова вартість 

4 9683 
 

7. Інвестиції, доступні для продажу 

 375249 

Всього 375249 



 

8. Запаси 

  
Сировина та матеріали (за історичною собівартістю)7 

Всього запаси7  
 

9. Дебіторська заборгованість 

  
Дебіторська заборгованість за страхові послуги 25816 

За виданими авансами2  1 

Розрахунки з бюджетом 89 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів4  7 

Інша дебіторська заборгованість 6266 

 

 Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення. 
 

10. Грошові кошти 

Всього грошові кошти5  2595 
 

 

11. Статутний капітал 

 
Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 30.09.2021р. 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. 

 

18. Довгострокові зобов’язання та забезпечення 

Страхові резерви, в тому рахунку  

- резерв збитків або резерв належних виплат3136 

- резерв незароблених премій 11559 

Частка пере страховиків в страхових резервах, в тому рахунку  

- резервах незароблених премій5  403 

 
19.Поточні зобов’язання та забезпечення 

Короткострокові кредити банків 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги3  83 

За розрахунками з бюджетом, у т.ч.9  2 

З податку на прибуток7  3 

Заробітна плата та соціальні внески0 
За отриманими авансами7  4 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю10138 

Поточні зобов’язання (забезпечення виплат персоналу) 85 

Інші поточні зобов’язання 139 

 

 

 
 

Голова Правління Захарків Р.М. 

 

 
 

Головний бухгалтер Соколова Г.В. 



 

ХV. Проміжний звіт керівництва 
 

Господарська діяльність у звітному періоді здійснювалась у звичайному режимі. важливих подій 

у звітному періоді не було, відповідно впливу таких подій на проміжну фінансову звітність не 

відбулось. 

На дату складання проміжної фінансової звітності 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. При підготовці фінансової звітності Компанія 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. Компанія використовує оцінки та робить допущення, які здійснюють вплив на 

показники, які відображені в фінансовій звітності. 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. 

Компанія виділяє два види ризиків: ті, які надходять від страхувальників, і ті, що обумовлені її 

діяльністю. Ризик страхувальника - невизначена можливість появи збитків (втрат, пошкоджень 

та знищення), виміряного в грошовому виразі. Ризик страховика - невизначена можливість 

недостатності коштів страхової компанії для виконання своїх фінансових зобов'язань. 

Використовуються для аналізу такі фактори ризику: страховий ризик, ринковий ризик, 

кредитний ризик, ризик ліквідності, операційний ризик, груповий ризик, системний ризик. 

Діяльність з управління ризиками є для Компанії системною, інтегрованою в стратегічне та 

оперативне управління на всіх рівнях та охоплює всі підрозділи та працівників при виконанні 

своїх функцій. 

Основні фінансові інструменти підприємства включають поточну кредиторську заборгованість, 

банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною метою даних фінансових 

інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Компанії. Також Компанія має інші 

фінансові інструменти, таки як поточна дебіторська заборгованість, грошові кошті та 

короткострокові депозити. Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності та 

валютний ризик. Контроль кредитного ризику здійснюється шляхом укладання Компанією угод 

виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами 

здійснюються на основі попередньої оплати. У Товариства відсутній кредитний ризик, ризик 

ліквідності та ринковий ризик, оскільки всі укладені договори страхування за результатами 

тестування визнані страховими контрактами, в зв'язку з відсутністю вбудованих похідних 

інструментів, відсутні непогашені кредитні залишки, та відсутня залежність від процентних 

ставок, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін. 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. Компанія 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. Відносно управління капіталом 

основною метою Компанії є забезпечення нормального рівня достатності капіталу. Компанія 

здійснює контроль за капіталом за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який 

розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості. 

Компанія аналізує терміни корисного використання своїх активів і 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. До фінансового ризику Компанія відносить технічний 

ризик страховика, який визначається як ймовірність того, що розмір виплат буде більшим за 

суму зібраних страхових премій, яких виявиться недостатньо для покриття витрат Компанії. 

З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVІD-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. Тривалість та вплив пандемії COVІD-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 в майбутніх періодах. 



 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
 

Проміжна 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". 


	Титульний аркуш
	Зміст
	IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
	V.  Інформація про посадових осіб емітента
	V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
	V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження) (1)
	V.  Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
	VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
	VII. Відомості про цінні папери емітента
	Баланс (Звіт про фінансовий стан)
	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
	Звіт про власний капітал
	Примітки до фінансової звітності,
	ХV. Проміжний звіт керівництва
	ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

