
18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Змін в організаційній структурі не відбувалось. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу - 14 осіб 
Фонд оплати праці 834838,85 грн. 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
ПрАТ "Українська страхова компанія" не належить до будь-яких об'єднань 
підприємств. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
ПАТ "Альфабанк" 5 депозитних вкладів на загальну суму 800,00 тис.грн. 
ПАТ "ПУМБ" - 5 депозитних вкладів на загальну суму 1270,00 тис.грн. 
ПАТ "Укргазбанк" - 3 депозитних вкладів на загальну суму 800,00 тис.грн. 
ПАТ "Ощадбанк" - 3 депозитних вкладів на загальну суму 960,00 тис.грн. 
 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицій не було. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Облікова політика піприємства затвержена наказом №1 по підприємству і здійснюється 
у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку, МСФЗ та Законів 
України. Предметом безпосередньої діяльності Товариства може бути лише 
страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, 
розміщенням страхових резервів та їх управлінням.  
Товариство може здійснювати страхову діяльність через страхових посередників 
(страхових агентів та страхових брокерів). 
- Страхова діяльність у вигляді добровільного і обов'язкового страхування 
здійснюється  згідно з ліцензіями на відповідну страхову діяльність. Ліцензії 
отримані страховою компанією є безстроковими.  
- Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються 
правилами страхування, що встановлюються Товариством самостійно відповідно до 
вимог Закону України "Про страхування". Види добровільного страхування, на які 
видається ліцензія, визначаються згідно з прийнятими Товариством правилами 
(умовами) страхування, зареєстрованими спеціальним уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю. 
- Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює 
порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови 
ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні 
розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків 



На забезпечення виконання ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні" обліковою політикою в страховій компанії встановлено таку форму 
організації бухгалтерського обліку: 
- Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією Компанії, яку очолює головний 
бухгалтер.  
-  Кількісний і якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом, який 
затверджується Головою правління. 
- Права та обов'язки головного бухгалтера і всіх посадових осіб бухгалтерії 
визначаються Законом, цим наказом і затвердженими посадовими інструкціями. 
 До посадових осіб, що складають (підписують) звітність, за її призначенням 
відповідно до вимог Закону, міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ-
МСБО), звітності з обліку податків і платежів віднести Голову Правління та 
головного бухгалтера Компанії. Зобов'язати вищезазначених осіб підписувати 
відповідні звіти Компанії та покласти на них усю повноту відповідальності за 
якість підготовки і своєчасність подання такої звітності. 
      Інвентаризація активів та зобов'язань проводиться з метою забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності здійснювати інвентаризацію 
активів та зобов'язань, відповідно до статті 10 Закону № 996-XIV та інших 
нормативних документів.Інвентаризація проводиться відповідно до Положення про 
інвентаризацію активів та зобов'язань затвердженого Наказом Міністерства фінансів 
України 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення 
достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Під час 
інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються 
їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. Інвентаризація 
проводиться перед складанням річної фінансової звітності Компанії, орієнтовно з 01 
жовтня до 30 грудня поточного року. Точний час і порядок її проведення, 
відповідальні особи визначаються окремим письмовим наказом Голови правління 
Компанії. 
        В Компанії застосовувати такі форми, методи, норми і процедури, що 
стосуються облікової політики. 
- При веденні бухгалтерського обліку застосовувати комп'ютерну програму "Акцент 
7.0".  
- Відповідно до пункту 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
24.05.95р. №88 зі змінами та доповненнями, усі первинні документи, облікові 
регістри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою. 
Документи, що служать підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені 
іноземною мовою, повинні мати погоджений автентичний переклад на українську мову. 
- Установити місцем зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського 
обліку, а також бухгалтерських звітів і балансів виготовлених як на паперових, так 
і на магнітних носіях інформації (дискети, компакт-диски, флешки) -  архів 
Компанії. 
-Ведення документообігу здійснювати згідно з Положенням про документообіг. 
-Затверджений робочий План рахунків з використанням рахунків першого, другого і 
третього порядку, розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 
(наказ МФУ від 21.12.99р. №291 зі змінами та доповненнями).  
Обліковою політикою встановлена межа суттєвості для: 
-  оприбуткування активів на баланс в сумі 100 (Сто) гривень. Цінності, 
придбані за ціною нижче цієї межі, списувати на витрати без оприбуткування їх до 
складу активів. 
- окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного 
капіталу компанії - 5 % підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу 
відповідно. Використовувати цю оцінку під час складання фінансової звітності та 
прийняття рішення щодо доцільності застосування МСФЗ.  
- окремих видів доходів і витрат - 2 % чистого прибутку (збитку Компанії); 
- статей фінансової звітності - 1000 грн. 
 Облікова політика стосовно основних засобів та інших матеріальних активів: 
-визнання оцінки і обліку основних засобів проводити відповідно до МСБО 16. Для 
оцінки після визнання використовувати модель переоціненої вартості.  
-До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких 
перевищує 2 500,00 гривень. Первісну вартість від 2 500,00 гривень застосовувати 
для новопридбаних основних засобів. Одиницею обліку вважати окремий об'єкт 
основних засобів. Групування основних засобів в аналітичному обліку встановити 
відповідно до вимог МСБО 16.  
- Матеріальні активи вартість яких менше ніж 2 500,00 гривень, але більша за 
встановлену межу для визнання активом об'єднувати в групи (наприклад меблі, офісна 
техніка, обладнання) та застосовувати критерії до сукупної вартості.  
- Встановлені строки експлуатації основних засобів. 



Амортизацію основних засобів розраховувати прямолінійним методом. Кожну частину 
об'єкта основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної 
собівартості об'єкта, слід амортизувати окремо. Метод амортизації, застосований до 
активу, слід переглядати принаймні на кінець кожного фінансового року, а якщо 
відбулася значна зміна в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід, 
утілених в активі, метод слід змінити для відображення зміненої форми. Таку зміну 
слід обліковувати як зміну в обліковій оцінці відповідно до 
 МСБО 8. Амортизація активу починається, коли він стає придатним для використання, 
тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він 
придатний до експлуатації. Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка 
відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для 
продажу (або включається до ліквідаційної групи, яка класифікується як утримувана 
для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
Амортизація не припиняється, коли актив не використовується або він вибуває з 
активного використання, доки актив не буде амортизований повністю. 
Нематеріальні активи 
 Визнання, оцінку і облік нематеріальних активів проводити відповідно до МСБО 
38. Одиницею обліку вважати окремий об'єкт нематеріальних активів. Для оцінки 
після визнання використовувати модель собівартості. Амортизацію окремого об'єкта 
нематеріальних активів розраховувати прямолінійним методом. Строк корисної 
експлуатації визначається наказом Компанії .Ліквідаційну вартість вважати, що 
дорівнює нулю. Перегляд періоду та методу амортизації проводити на кінець кожного 
фінансового року.  
 
Нематеріальні активи з невизначеним строком експлуатації (ліцензії компанії 
безстрокові) не підлягають амортизації.  
 
 
- метод оплати праці працівникам-посадові оклади, згідно штатному розкладу. 
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Страхові послуги в сфері добровільного страхування від нещасних випадків; 
добровільного страхування кредитів (в тому числі відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту); добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ; добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, 
повітряного, водного транспорту, вантажів та багажу) 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
30.03.2018 р. відбувся продаж Кредитній спілці "Українська кредитна спілка" 
сервера Intel Xeon E5606*2 на суму 37750,00 грн.  
03.04.2015 року було придбання сервера ИБП 1500VA Server Edet вартістю 7918,00 
грн. 
 
 



Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Первісна вартість основних засобів на початок 2019 року становила 7465,3 тис.грн., 
на кінець-5927,20 тис.грн., зменшення вартості основних засобів відбулось 
зарахунок переоцінки вартості нерухомого майна, зробленого ТОВ "Центр РЕДЖІО" 
31.12.2019 року.  
Залишкова вартість основних засобів на початок 2019 року становила 4916,7 
тис.грн., на кінець 2019р. -3102,4 тис.грн. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Продовження військових дій (АТО) та "ООС" в регіоні де розташовано підприємство, 
що привело до припинення роботи усіх банків і підприємств, припинення виплати 
пенсій та заробітних плат, що значно ускладнило роботу по укладанню нових 
договорів страхування і вплинуло на зростання страхових випадків. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Політика підприємства щодо фінансування діяльності складається з поширення ринку 
страхових послуг і збільшення надходження страхових внесків, а також розміщення 
вільних грошових коштів на депозитних рахунках банків і отримання процентів по 
депозитним квладам. Правлінням компанії розроблен і почав діяти план стабілізації 
фінансового стану підприємства у 2019-2020 роках, що дозволило у 2019 році 
збільшити зароблені страхові премії в 2,2 рази, з 3828,3 тис. грн. у 2018 році до 
8438,0 тис. грн. у 2019 році. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Не має 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Продовження діяльності у сфері страхування, поширення ринку страхових послуг, 
активізація роботи з боржниками по поверненню заборгованості. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Не має. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Відсутня. 
 
 


