Титульний аркуш
23.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23/04-01
(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) (далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

Авдєєв Олександр Олександрович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22134155
4. Місцезнаходження: 02000, - р-н, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 19
5. Міжміський код, телефон та факс: (094) 1475029, (094) 1475029
6. Адреса електронної пошти: psa.inscom@gmail.com
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 наглядової ради емітента від 23.04.2021, Рiшення наглядової ради №5 вiд
23.04.2021 року про затвердження рiчної iнформацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
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): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на

http://indinsall.com.ua

23.04.2021

власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
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)
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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
X
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
X
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:
Вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого Рiшенням НКЦПФР No2826 вiд 03.12.13р. (з змiнами та доповненнями)
приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено
публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до
перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог
пiдпунктiв:
"iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств)";
"iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення"; "iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу
за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй"; "iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових
iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй";
"iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв"; "звiт про стан об'єкта
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)";

"iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв";
"вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть"; "рiчна фiнансову звiтнiсть
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
(за кожним суб'єктом забезпечення окремо)".
"Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" - емiтент не є власником 5 та
больше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) в будь-яких юридичних особах.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" не надається в зв'язку з тим, що Товариство в звiтному
роцi не мало дiючих договорiв з рейтинговими агентствами та не мало визначених рейтингiв
"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента" не надається в зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства фiлiалiв або iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв емiтента.
"Судовi справи емiтента" - вiдсутнi.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" - на
кiнець звiтного перiоду засновники та/або учасники емiтента, якi є його акцiонерами та/або
учасниками - вiдсутнi.
Голова Наглядової ради Мiщенко Вадим Анатолiйович станом на дату призначення на посаду
28.04.2020р. володiв пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,99%. Станом на 31.12.2020р.
Мiщенко Вадим Анатолiйович не володiє акцiями Товариства, але про це ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо "06" сiчня 2021 р., згiдно отриманого
вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на
"31" грудня 2020р. Особлива iнформацiя розкрита у повному обсязi 11.01.2021р.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента". "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом",
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента", "Iнформацiя про придбання власних акцiй
емiтентом протягом звiтного перiоду" - вiдсутнi тому, що облiгацiї та iншi цiннi папери
Товариство не випускало, власнi акцiї Товариством не прибались.
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" - iншi цiннi папери Товариство не випускало. У власностi працiвникiв емiтента
цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариства - немає.
"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв" - будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi.
"Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" - оження вiдсутнi.
"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - у звiтному роцi
дивiденди не виплачувались.
"Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" - обмеження вiдсутнi.
"Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" - розрахунок вартостi чистих активiв
складається акцiонерними товариствами та емiтентами - товариствами з обмеженою
вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову та дiяльнiсть iнститутiв
спiльного iнвестування.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - виробництво та
реалiзацiя продукцiї вiдсутнi.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - реалiзацiя продукцiї вiдсутня.
"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" - акцiонернi або корпоративнi договори вiдсутнi
"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - вiдсутнi
Товариство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв.
Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Протягом звiтного року вiдбулися змiни складу посадових осiб Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
(Протокол № 3 вiд 28.04.2020 р.) припинено повноваження Голови Правлiння Авдєєв
Олександр Олександрович з 28.04.2020р. в зв'язку зi скасуванням у Товариствi колегiального
виконавчого органу - Правлiння та введенням одноособового виконавчого органу Генеральний директор. На посаду Генерального директора обраний Авдєєв Олександр
Олександрович з 29.04.2020р.
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
(Протокол № 3 вiд 28.04.2020 р.):
- достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Лєсних Iрини Олександрiвни з
28.04.2020р.
- на посаду Голови Наглядової ради обрано Мiщенка Вадима Анатолiйовича з 29.04.2020р.
- достроково припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Сахаров Андрiй
Миколайович з 28.04.2020р.
- на посаду Члена Наглядової ради обрано Шкондiну Тетяну Iванiвну з 29.04.2020р.
- достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради Кiяшко Юлiя Вiкторiвна з
28.04.2020р.
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
(Протокол № 3 вiд 28.04.2020 р.) було змiнено мiсцезнаходження Товариства. Новим
мiсцезнаходженням Товариства є адреса: 02000, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА,
БУДИНОК 19
Товариство вiдповiдно до законодавства не зобов'язане готувати та подавати консолiдовану
фiнансову звiтнiсть.
Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, немає.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
3. Дата проведення державної реєстрації
09.02.1999
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
30000000
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)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 - Перестрахування - 10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Акцiонерне Товариство "Укрексiмбанк", МФО 322313
2) IBAN
UA143223130000026508000000059
3) поточний рахунок
UA143223130000026508000000059
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Поточнi рахунки в iноземнiй валютi вiдсутнi., МФО 5) IBAN
6) поточний рахунок
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
2
3
4
5
АВ №546908 14.02.2008
Нацкомфiнпослуг

1
Страхування вiдповiдальностi
суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв
Опис
безстрокова

Особисте страхування вiд
нещасних випадкiв на
транспортi
Опис
Особисте страхування
працiвникiв вiдомчої (крiм тих,
якi працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України)
та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних
дружин (команд)
Опис
Страхування вiд нещасних
випадкiв
Опис
Страхування вiдповiдальностi
перед третiми особами [крiм
цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальностi
перевiзника)
Опис
Страхування фiнансових
ризикiв
Опис
Медичне страхування
(безперервне страхування
здоров'я)
Опис
Страхування наземного
транспорту (крiм залiзничного)
Опис
Страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу)
Опис
Страхування вiд вогневих
ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ
Опис
Страхування здоров'я на
випадок хвороби
Опис
Страхування кредитiв(у тому
числi вiдповiдальностi
позичальника за непогашення
кредиту)
Опис
Страхування майна [крiм
залiзничного, наземного,

АВ №546910 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546912 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546909 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546911 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546913 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546914 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546915 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546916 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546917 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546918 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546919 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

безстрокова
АВ №546920 15.01.2009

Нацкомфiнпослуг

повiтряного, водного
транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу)]
Опис
безстрокова

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
1068, 28.05.2020

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
Нацiональна комiсiя,
що здiйснює
державне
регулювання у сферi
ринкiв фiнансових
послуг

Вид стягнення
Захiд впливу у
виглядi зобов'язання
порушника вжити
заходiв для
усунення порушення

Інформація про
виконання
Виконано

Опис:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Приватне акцiонерне товариство "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" (надалi Товариство) зареєстроване 09 лютого 1999 року, Дiяльнiсть компанiї включає дiяльнiсть зi
страхування та перестрахування, що здiйснюється через основний офiс, що знаходиться у мiстi
Києвi. Впродовж 2020 року змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалося
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
Середньоблiкова кiлькiсть штатних - 2 особи. На умовах неповного робочого дня працює 1
зовнiшнiй сумiсник на 31.12.20. Товариство проводить реалiзацiю внутрiшнiх програм по
пiдвищенню квалфiкацiї працiвникiв. Фод заробiтної Товариства складає 143 тис.грн, що у
3,8рази вище в порiвняннi з минулим роком.
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
Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств
Cпільна 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
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(РМСБО), що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 р., мiжнародним стандартам
фiнансової звiтностi та iншим нормативним документам з питань бухгалтерського облiку.
Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу України з урахуванням
мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. Оцiнка запасiв
здiйснюється за методом ФIФО. Нарахування амортизацiї у Компанiї за основними засобами та
нематерiальними активами здiйснюється прямолiнiйним методом на протязi строку корисного
використання об`єкту, який встановлюється по кожному об`єкту окремо в момент його
зарахування на баланс та вiдображення в актi вводу об`єкта в експлуатацiю. Вiдстроченi
податковi активи та зобов`язання визначаються щоквартально, на дату складання звiтностi
Розрахунок резерву незароблених премiй за видами страхування, iншими нiж страхування
життя ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" здiйснює за методом 1/365 - <pro rata
temporis> та визначає на будь-яку дату, як сумарну величину незароблених страхових премiй за
кожним договором. Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест)
використовуються загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного моделювання
комбiнованої збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiї ймовiрностей та
математичної статистики. Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але
незаявленi та збиткiв, що заявленi, але не врегульованi) використовуються методи математичної
статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для аналiзу обсяг
даних, актуарнi методи оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi трикутникiв
розвитку страхових виплат (ланцюговий метод; метод Борнхюеттера-Фергюссона; метод
Борнхюеттера-Фергюссона, що базується на оцiнцi розподiлу строкiв врегулювання збиткiв;
метод Бенктандера; метод модифiкованої ланцюгової драбини). Товариство здiйснює
страхову дiяльнiсть за 12 видами добровiльного та обов'язкового страхування: у формi
добровiльного: 1) страхування вантажiв та багажу (вантагобагажу); 2)
медичне
страхування (безперервне страхування здоров'я); 3)
страхування фiнансових ризикiв; 4)
страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення
кредиту); 5) страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного транспорту
(морського внутрiшнього та iнших видiв транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу); 6)
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника); 7) страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 8)
страхування здоров'я на випадок хвороби; 9)
страхування вiд вогневих ризикiв та
стихiйних явищ. у формi обов'язкового: 1)
страхування
вiдповiдальнсотi
суб'єктiв
перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв; 2) особисте страхування вiд нещасних випадкiв; 3) особисте
страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин.
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), середньо реалізаційні 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
Ринком збуту послуг страхування є територiя України. Споживачами послуг страхування
Товариства є фiзичнi та юридичнi особи. Методом продажу послуг товариства iз страхування є
пiдписання прямих договорiв страхування та/або перестрахування безпосередньо iз
споживачами. Розрахунки iз страхувальниками здiйснюються своєчасно. Невиконаних
страхових зобов'язань (невиплачених страхових сум/ вiдшкодувань) не має. Основними
ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть, змiни
законодавства та оподаткування, iнфляцiйнi процеси в економiцi України. За звiтний рiк до
вказаних чинникiв добавились ризики, пов'язанi iз запровадженими на законодавчому рiвнi
обмеженнями, якi пов'язанi iз вжиттям заходiв по недопущенню розповсюдження пандемiї
короновiрусу CОVID-19. Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi Товариство пiдвищує
якiсть послуг, що надаються, проводить пошук нових клiєнтiв. Канали збуту й методи продажу,
якi використовує Товариство: варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв
щодо послуг емiтента, застосування засобiв електронної комерцiї. Товариство не займається
виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та динамiки
цiн, особливостей стану розвитку галузi виробництва, кiлькостi постачальникiв за основними
видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% у загальному обсязi постачання,
вiдсутня. Товариство не впроваджувало у звiтному перiодi нових технологiй та нових товарiв.
Становище Товариства на ринку страхових послуг стабiльне. Конкуренцiя наявна у зв'язку iз
розширенням ринку у сферi дiяльностi емiтента.
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
Пiдприємство не
планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з власною
господарською дiяльнiстю, у зв'язку з нестабiльною полiтичною та економiчною ситуацiєю в
країнi. Основних придбань або вiдчужень в протягом останнiх 5 рокiв не було.
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, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення
Емiтент володiє основними засобами, в т.ч.: технiкою та обладнанням, необхiдними для
провадження господарської дiяльностi, в т.ч. комп'ютерною технiкою, меблями та iншим
обладнанням залишкова вартiсть у сумi 25 тис. грн
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави,
зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та
iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на
результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства
України, введення карантинних заходiв, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв
на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi ринку.
Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних
обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi
держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична
нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове
навантаження.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Емiтент розглядає позиковий капiтал i статутний капiтал як основнi джерела формування
капiталу. Також емiтент може погашати заборгованiсть за допомогою кредитiв, наданих
акцiонерами, чи шляхом зовнiшнього фiнансування. Завданням емiтента при управлiннi
капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй
основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також
для забезпечення власного фiнансування. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу
емiтента та може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в
операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду Товариство 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)
Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок
розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням, а також у
зв'язку iз запровадженням засобiв електронної комерцiї. Джерелами покриття витрат будуть
доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства. Стратегiчними завданнями
Товарисвта є: 1)
утримати та полiпшити позицiї на ринку страхування, збiльшення частки
страхових платежiв; 2)
оптимiзацiя процесу здiйснення страхового вiдшкодування; 3)
розширення географiї прийнятих ризикiв; 4)
вдосконалення i автоматизацiя системи
Асистансу 5) розширення опцiй i можливостей пiсля продажного сервiсу; 6) удосконалення
системи управлiння та оптимiзацiя бiзнес-процесiв; 7) розвиток персоналу; 8)
розвиток
iнформацiйних технологiй.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом звiтного року дослiджень та розробок емiтент не проводив.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про
результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не
складалася.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Структура

Персональний склад

Акцiонери - фiзичнi особи у кiлькостi
11 осiб

Грущенко Геннадiй Павлович,
Шкондiна Тетяна Iванiвна, Живушко
Олександр Сергiйович, Коваленко
Олександр Олексiйович, Бедiм
Олександр Васильович, Сапота Вiра
Миколаївна, Марушева Оксана
Георгiївна, Московка Костянтин
Володимирович, Пилипенко Свiтлана
Юрiївна, Авдєєв Олександр
Олександрович, Божко Вiталiй
Олександрович
Голова Наглядової ради - Мiщенко
Вадим Анатолiйович
Член Наглядової ради - Шкондiна
Тетяна Iванiвна
Авдєєв Олександр Олександрович

Наглядова рада

Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради

Генеральний
директор

Одноособовий орган, структура
вiдсутня

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

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Авдєєв Олександр
Олександрович

1992

Вища

10

1

2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ТДВ "СК "Хортиця",
33836688 02002, заступник
Директора з корпоративних
та брокерських продажiв

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
29.04.2020,
безстроково

Опис:
Повноваження, права та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом товариства. Генеральний директор Товариства є виконавчим
органом Товариства i здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової
ради. Генеральний директор без довiреностi дiє вiд iменi товариства, в тому числi представляє iнтереси товариства, вчиняє правочини вiд iменi
товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства; вирiшує iншi питання, вiднесенi до його
компетенцiї Статутом та внутрiшнiми документами товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 10 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмав такi посади: ТДВ "СК "Хортиця" код ЄДРПОУ 33836688 02002, мiсцезнаходження: мiсто Київ, вул. Євгена
Сверстюка, буд.19 (заступник Директора з корпоративних та брокерських продажiв та начальник вiддiлу по продажах страхових продуктiв). ПП
"Вертикаль" код 31491645 51280, Днипропетровська обл., Новомосковський район, село Знаменивка, вулиця УКРАИНСЬКА, будинок 257
(начальник вiддiлу продажу). ТОВ "Квадро" код 34210990 мiсцехнаходження: 64107, Харкивська обл., мiсто Первомайський, вулиця
ЗАЛИЗНИЧНА, будинок 76 (заступник начальника вiддiлу продажу)
Iнформацiя, чи обiймає посадова особа, станом на кiнець звiтного перiоду, iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
За виконання обов'язкiв в звiтному роцi, посадовiй особi була виплачена винагорода у грошовiй формi. Винагорода у натуральнiй формi - не
виплачувалась.
Протягом звiтного року змiни в персональному складi посадових осiб вiдсутнi. Вiдбулися наступнi змiни Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" (Протокол № 3 вiд 28.04.2020 р.) припинено
повноваження Голови Правлiння Авдєєв Олександр Олександрович з 28.04.2020р. в зв'язку зi скасуванням у Товариствi колегiального виконавчого
органу - Правлiння та введенням одноособового виконавчого органу - Генеральний директор та на посаду Генерального директора обраний Авдєєв
Олександр Олександрович з 29.04.2020р.
Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 4,97%
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
ТОВ
Мiщенко Вадим
29.04.2020, на
1966
Вища
36
Голова Наглядової Ради
"IСТА-ДЕВЕЛОПМЕНТ",
Анатолiйович
три роки
42857127, Директор

3

4

Опис:
В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв
товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, визначає порядок денний засiдання, скликає засiдання ради та головує на них та
забезпечує ведення протоколу засiдання Наглядової ради Товариства.
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" (Протокол № 3 вiд 28.04.2020 р.) достроково
припинено повноваження Голови Наглядової ради Лєсних Iрини Олександрiвни з 28.04.2020р. на посаду Голови Наглядової ради обрано Мiщенка
Вадима Анатолiйовича з 29.04.2020р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 36 рокiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо перелiку попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв.
Iнформацiя, чи обiймає посадова особа, станом на кiнець звiтного перiоду, iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
Станом на кiнець звiтного року акцiями Товариства не володiє.
ХАРКIВСЬКА ЗОШ I-III
СТУПЕНIВ № 84 ХМР
29.04.2020, на
Член Наглядової Ради
Шкондiна Тетяна Iванiвна
1958
Вища
39
ХАРКIВСЬКОЇ ОБЛАСТI,
три роки
24484008, вчитель
початкових класiв
Опис:
В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв
товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора.
Протягом звiтного року вiдбулися змiн в персональному складi посадових осiб, а саме:
Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" (Протокол № 3 вiд 28.04.2020 р.) достроково
припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Сахаров Андрiй Миколайович з 28.04.2020р., Члена Наглядової ради Кiяшко Юлiя Вiкторiвна
з 28.04.2020р., на посаду Члена Наглядової ради обрано Шкондiну Тетяну Iванiвну з 29.04.2020р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та iнформацiї щодо перелiку попереднiх посад, якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв.
Iнформацiя, чи обiймає посадова особа, станом на кiнець звiтного перiоду, iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi не виплачувалась.
Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,99 %.
ТОВ "ФК "ФЕНIКС ПЛЮС",
23.07.2019,
Головний бухгалтер
Пилипенко Свiтлана Юрiївна 1991
Вища
7
41112056, бухгалтер
безстроково
Опис:
В своїй роботi керується Статутом товариства та iншими внутрiшнiми документами товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 7 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв обйiмала такi посади: ТОВ "ФК "ФЕНIКС ПЛЮС" код ЄДРПОУ 41112056, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ,
провулок Лабораторний, буд 11 (бухгалтер). ТДВ "СК "ХОРТИЦЯ" код ЄДРПОУ 33836688 02002, мiсто Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд.19
Начальник вiддiлу залучення нових клiєнтiв Департаменту дистанцiйного обслуговуання клiєнтiв. ПРАТ "ВЕНТИЛЯЦIЙНI СИСТЕМИ" код
ЄДРПОУ 30637114, мiсцезнаходження: 01030, м.Київ, вулиця Михайла Коцюбинського, будинок 1 (Спецiалiст з методiв розкриття ринкiв збуту)
Iнформацiя, чи обiймає посадова особа, станом на кiнець звiтного перiоду, iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.
За виконання обов'язкiв в звiтному роцi, посадовiй особi була виплачена винагорода у грошовiй формi. Винагорода у натуральнiй формi - не
виплачувалась.
Володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 5,16%
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
Протягом звiтного року змiни в персональному складi посадових осiб вiдсутнi.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний директор
Голова Наглядової Ради
Член Наглядової Ради
Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Авдєєв Олександр Олександрович
Мiщенко Вадим Анатолiйович
Шкондiна Тетяна Iванiвна
Пилипенко Свiтлана Юрiївна

Кількість
акцій
(шт.)
3
149 120
0
299 700
154 680

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
4,9701
0
9,99
5,156

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
149 120
0
299 700
154 680

6
0
0
0
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок
розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням. Джерелами
покриття витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства.
2. Інформація про розвиток емітента
З метою розвитку емiтента заплановано: - утримати та полiпшити позицiї на ринку страхування,
збiльшення частки страхових платежiв; - оптимiзацiя
процесу
здiйснення
страхового
вiдшкодування; розширення географiї прийнятих ризикiв; вдосконалення
i
автоматизацiя системи Асистансу розширення опцiй i можливостей пiсля продажного
сервiсу; удосконалення системи управлiння та оптимiзацiя бiзнес-процесiв; - розвиток
персоналу; - розвиток iнформацiйних технологiй.
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, зокрема інформацію про:
Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних
паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Управлiння фiнансовими ризиками в Товариствi грунтується на системному використаннi
методiв андерайтингу, контролю за ризиками та фiнансування ризикiв. Кожен iз цих методiв
вiдiграє особливу роль в управлiннi ризиками страхової компанiї, а їхня сукупнiсть утворює
ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансово-економiчної
стiйкостi та рентабельностi дiяльностi страхової органiзацiї та її конкурентоспроможностi на
ринку в поточному i довготермiновому перiодах.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi або ризику
грошових потокiв є низькою
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння був прийнятий у Товариствi у 2020 роцi. Затверджений
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв № 3 вiд 28 квiтня 2020р.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання
юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося
рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ
<ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС> на фондових бiржах не торгуються, у зв'язку з цим,
посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги:
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України, Кодексом корпоративного управлiння та Статутом.
Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.
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
Не вiдхиляється
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові
28.04.2020
100

Були розглянутi наступнi питання порядку денного:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
2. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства.
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2019
рiк.
5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк.
6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк.
7. Про погодження вчинених Товариством у 2019 роцi значних правочинiв,
предметом яких є майно ринковою вартiстю, що перевищує 10, 25 та 50 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
8. Про прийняття рiшення про вчинення Товариством у 2020 роцi значних
правочинiв, предметом яких є майно ринковою вартiстю, що перевищує 10, 25 та
50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi.
9. Про призначення (обрання) та погодження суб'єкта аудиторської дiяльностi для
надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.
10. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за
результатами його розгляду.
11. Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України
"Про акцiонернi товариства". Про вiдкликання i утворення нових органiв
управлiння Товариства. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом
викладення Статуту в новiй редакцiї.
12. Про затвердження Положень: "Про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС",
"Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС",
"Про Генерального директора
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" та Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ПРОМИСЛОВО

СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС".
13. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння
Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.
14. Про Змiну мiсцезнаходження Товариства.
15. Про внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.
16. Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради
Товариства.
17. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
18. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного до товариства не надходили.
За результатом розгляду цих питань були прийнятi наступнi рiшення.
1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб.
2. Затвердити регламент, порядок проведення рiчних Загальних зборiв та порядок
голосування.
3. Затвердити звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2019 рiк, що додається
4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк, що додається
5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк у формi рiчної фiнансової
звiтностi: звiт про фiнансовi результати за 2019 рiк та баланс Товариства станом
на 31 грудня 2019 року з наступними основними показниками: активи Товариства
станом на 31 грудня 2019 року: 62 180 тис. грн.; збиток Товариства за 2019 рiк:
1471 тис. грн.
6. У зв'язку iз вiдсутнiстю прибутку у 2019 роцi прибуток Товариства не
розподiляти.
7. Прийняти рiшення про схвалення значних правочинiв (а саме: договорiв
страхування, розмiщення вiльних коштiв Товариства на депозитних рахунках,
укладення договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, тощо), якi були вчиненi
Товариством у 2019р., за умови, що ринкова вартiсть майна або послуг таких
правочинiв, становила вiд 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
8. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв (а саме:
договорiв страхування, розмiщення вiльних коштiв Товариства на депозитних
рахунках, укладення договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв, тощо), якi можуть
бути вчиненi Товариством у перiод з 28.04.2020р. по 27.04.2021р., у випадках
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв,
становитиме вiд 10 (десяти) до 50 (п'ятдесяти) i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Право пiдпису
значних правочинiв надати Генеральному директору Товариства, або iншiй особi,
що дiє на пiдставi довiреностi виданої Товариством.
9. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства
погодити та призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ"
10. Затвердити висновки зовнiшнього аудиту Товариства за 2019 рiк та заходи за
результатами його розгляду.
11. Привести дiяльнiсть ТОВАРИСТВА у вiдповiднiсть до норм Закону України
"Про акцiонернi товариства". Вiдкликати такi органи управлiння Товариства, як
Правлiння та Ревiзор. Утворити новий виконавчий орган - Генеральний директор.
Внести змiни до статуту ТОВАРИСТВА шляхом викладення статуту в новiй
редакцiї, що додається. Уповноважити Голову Загальних зборiв та Секретаря
Загальних зборiв вiд iменi акцiонерiв пiдписати Статут ТОВАРИСТВА. Доручити

головi виконавчого органу Товариства особисто або через представника
Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому
законодавством порядку проведення вiдповiдних заходiв щодо державної
реєстрацiї Статуту.
12. Затвердити Положення про загальнi збори, Положення про Наглядову раду
Положення про Генерального директора, Принципи (кодекс) корпоративного
управлiння ТОВАРИСТВА у редакцiях, що додаються.
13. Достроково припинити повноваження Голови Правлiння ТОВАРИСТВА
Авдєєва Олександра Олександровича, членiв Правлiння - Заступникiв Голови
Правлiння Iщенко Ганни Юрiївни та Брикової Оксани Миколаївни. Обрати з
29.04.2020 р. Генеральним директором Товариства Авдєєва Олександра
Олександровича.
14. Змiнити мiсцезнаходження Товариства. Новим мiсцезнаходженням
ТОВАРИСТВА вважати адресу: 02000, мiсто Київ, вулиця Євгена Сверстюка,
будинок 19
15. Доручити головi виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських
формувань змiн, пов'язаних з реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства та
змiною органiв управлiння Товариства, а також iнших рiшень, прийнятих
Зборами, що потребують внесення до Єдиного державного реєстру юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.
16. Припинити достроково повноваження Голови та членiв Наглядової ради
Товариства у повному складi з 28.04.2020 року
17. Обрати з 29 квiтня 2020р. до складу Наглядову раду наступних осiб строком
на 3 (три) роки: Шкондiну Тетяну Iванiвну та Мiщенка Вадима Анатолiйовича.
18. Обрати з 29 квiтня 2020р. Мiщенка Вадима Анатолiйовича Головою
Наглядової ради Товариства.
19. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не
нараховується. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами
Наглядової ради, у редакцiї, що додається. Обрати Генерального директора
Товариства, як особу, яка уповноважується на пiдписання Договорiв з членами
Наглядової ради .
По всiх питаннях, окрiм питання № 17, голосування вiдбувалось бюлетенями.
"ЗА" проголосовано одноголосно по всiх питаннях. По питанню № 17 вiдбулось
кумулятивне голосування.
У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликались та не проводились.

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
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
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
голосуючих акцій

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
По питанню "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства"
Інше (зазначити)
вiдбулось голосування кумулятивним способом.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Протягом звiтного перiоду
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
позачерговi загальнi збори
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
не скликались та не
товариства
проводились
Протягом звiтного перiоду
позачерговi загальнi збори
Інше (зазначити)
не скликались та не
проводились
У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Скликання, але непроведення Чергових
Загальних зборiв акцiонерiв небуло

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

Скликання, але непроведення Позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв небуло

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад
наглядової ради
Мiщенко Вадим
Анатолiйович

Незалежний
член
наглядової
ради
X

Шкондiна
Тетяна Iванiвна

Залежний
член
наглядової
ради

Мiщенко Вадим Анатолiйович - Голова
Наглядової ради, з 29.04.2020 року. Є
незалежним членом. Органiзовує проведення
засiдань, як член Наглядової ради виконує її
статутнi завдання.
Шкондiна Тетяна Iванiвна є Членом
наглядової ради, з 29.04.2020 року.
Незалежний член. Як член Наглядової ради
виконує її статутнi завдання.

X

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради

У звiтному перiодi проводились засiдання Наглядової ради, на
яких розглядались всi органiзацiйнi питання щодо проведення
рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Крiм того, 21.04.2020р. вiдбулось засiдання Наглядової ради, на
якому була затверджена рiчна iнформацiя емiтента.
Наглядова рада працює в режимi засiдань, якi скликаються
Головою Наглядової ради. Рiшення приймаються колегiально,
пiсля обговорення всiх питань порядку денного. Один член
Наглядової ради має один голос на засiданнi при вирiшеннi
будь-яких питань. Голосування вiдбувається за вiдкритою
процедурою, шляхом пiдняття рук. Iншi процедури не
застосовуються.
Оскiльки у звiтному перiодi Товариство не вело активної
господарської дiяльностi, дiяльнiсть Наглядової ради не
вплинула на змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi
товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис

Ні
X
X
X

Комiтети не утворювалися
Комiтети не утворювалися

Персональний склад
комітетів

прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки Комiтети не утворювалися
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Робота Наглядової ради визнана задовiльною. Звiт Наглядової
Оцінка роботи
ради затверджений загальними зборами акцiонерiв без будь-яких
наглядової ради
зауважень.
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)
X
д/н
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
д/н
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Авдєєв Олександр
Олександрович Генеральний директор

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства
вiдповiдно до рiшень правлiння, в т.ч.: вчиняти правочини вiд
iменi Товариства; вести вiд iменi Товариства листування;
видавати довiреностi на здiйснення певних дiй вiд iменi
Товариства; вiдкривати у банкiвських установах розрахунковi та
iншi рахунки Товариства; пiдписувати всi правочини, що
укладаються Товариством, при наявностi рiшення про їх
укладання вiдповiдного органу; видавати та пiдписувати накази
та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всiма
працiвниками Товариства; представляти iнтереси Товариства у
вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами,
установами та органiзацiями. Генеральний директор має право
першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами
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

засiдання виконавчого органу не проводяться.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Оскiльки у звiтному перiодi Товариство не вело активної
господарської дiяльностi, дiяльнiсть Генерального директора
оцiнена опосередковано.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
На протязi 2020 року в ПрАТ <ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС> функцiонувала
система внутрiшнього аудиту (контролю). Здiйснювався постiйний монiторинг дотримання з
боку ПрАТ <ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС> вимог чинного законодавства України,
зокрема нормативно-правових актiв державних органiв, якi здiйснюють державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради
Емiтента.В ходi здiйснення нагляду за поточною дiяльнiстю ПрАТ <ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС> встановлювались реальнiсть та достовiрнiсть господарських
операцiй; повнота вiдображення у бухгалтерських документах господарських операцiй, що мали
мiсце на момент перевiрки. Проводилась перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi
Емiтента, та аналiз iнформацiї про дiяльнiсть ПрАТ <ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС>,
професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, i випадки можливого перевищення повноважень

посадовими особами Емiтента.Також здiйснювалось виконання iнших передбачених чинним
законодавством України функцiй, пов'язаних з наглядом за дiяльнiстю Емiтента. ПрАТ
<ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС>, на пiдставi Розпорядження Нацiональної комiсiї,
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014 р. № 295
"Про затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у
страховика",23.04.2014 р., затвердило Стратегiю управлiння ризиками та Методику Оцiнювання
ризикiв за модулями розрахунку (Додаток до Стратегiї управлiння ризиками). Мета управлiння
ризиками Компанiї полягає в наступних пунктах: - Розробцi загального розумiння ризику мiж
декiлькома функцiями i бiзнес-одиницями, щоб Компанiя мала змогу управляти ризиками
економiчно ефективно на всьому пiдприємствi. - Досягнення кращого розумiння ризику для
забезпечення конкурентної переваги. - Побудова гарантiй захисту прибутку вiд пов'язаних
несприятливих подiй. - Створення i полiпшення можливостi для ефективного реагування на
критичнi та катастрофiчнi ризики з низькою ймовiрнiстю. - Досягнення економiї коштiв за
рахунок полiпшення управлiння внутрiшнiми ресурсами. - Пiдвищення ефективностi
розмiщення капiталу. Можна видiлити наступнi принципи управлiння ризиками вiдповiдно до
Стратегiїуправлiння ризиками: 1. Управлiння ризиками Компанiї являє собою процес
передбачення i нейтралiзацiї їх негативних фiнансових наслiдкiв, що включає їх iдентифiкацiю,
оцiнку, упередження та уникнення. 2. Управлiння ризиками Компанiї ?рунтується на визначених
принципах, основними з яких є: 1.2.1. Створення цiнностi - ресурси, витраченi для зниження
ризикiв повиннi бути меншими, нiж наслiдки бездiяльностi або вигода повинна перевищувати
витрати 1.2.2. Бути невiд'ємною частиною органiзацiйних процесiв 1.2.3. Бути частиною процесу
прийняття рiшень 1.2.4. Бути систематичними i структурованими 1.2.5. ?рунтуватися на
найкращiй наявнiй iнформацiї 1.2.6. Бути адаптивними 1.2.7. Приймати до уваги людськi
фактори 1.2.8. Бути прозорими i всеосяжними 1.2.9. Бути динамiчними, повторюваними i
реагувати на змiни 1.2.10. Бути здатними до постiйного полiпшення i вдосконалення 1.2.11. Бути
постiйно або перiодично оцiнюваними. Здiйснення управлiння ризиками Компанiєю
визначається специфiчнiстю страхування як сфери бiзнесу i пов'язано iз дiяльнiстю страховика,
яка складається з визначення, iдентифiкацiї, оцiнки можливих наслiдкiв та розроблення
процедур контролю за операцiйною дiяльнiстю. Компанiя визначає наступнi категорiї ризику: "
Фiнансовий " Нефiнансовий " Iншi ризики При здiйсненнi управлiння ризиками страховик
систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 1.Фiнансовий Ризик: - Андеррайтинговий ризик:
ризик недостатностi премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх
розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; катастрофiчний ризик - ризик,
викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв; ризик
страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з
обслуговуванням договорiв медичного страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi
страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй; андеррайтинговий
операцiйний ризик - ризик, викликаний можливими процесами операцiйної дiяльностi, що
можуть мати негативнi наслiдки щодо пiдвищення iнших ризикiв даної категорiї; наприклад,
помилки страхових агентiв при розрахунку страхових тарифiв за окремими договорами
страхування; недбалiсть спецiалiстiв з врегулювання збиткiв, що призводить до втрати
iнформацiї про страховi подiї тощо - Ринковий ризик: ризик iнвестицiй в акцiї - ризик,
пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв страховика до
коливання ринкової вартостi акцiй; ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю
вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання вартостi позикових коштiв; валютний
ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання
курсiв обмiну валют; ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань
страховика до коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних
облiгацiй з тим самим (або близьким) термiном до погашення; майновий ризик - ризик,
пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання ринкових цiн
на нерухомiсть; ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою

диверсифiкованiстю портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох
емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв; - Ризик дефолту контрагента: ризик неспроможностi
контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi
договiрнi зобов'язання перед страховиком; 2. Нефiнансовий ризик: - Операцiйний ризик - ризик
фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, процесiв оброблення
iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та
несанкцiонованi дiї персоналу. - Ризик законодавчого простору - можливi наслiдки для
фiнансового стану Компанiї через змiни в Законодавствi (наприклад, змiни в оподаткуваннi) та
iснуючих нормах здiйснення страхової дiяльностi (наприклад, змiна рiвню обов'язкових витрат,
пов'язаних iз членством в об'єднаннях страховикiв) 3.Iншi ризики: - Стратегiчний ризикНеможливiсть встановлення, дотримання та впровадження стратегiй розвитку дiяльностi.
Невiдповiднiсть прийнятих ризикiв рiвню нетто-активiв. З усього вищевикладеного можна
зробити висновок, що в ПрАТ <ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС> присутня система
управлiння ризиками, яка базується на постiйному використаннi методiв андерайтингу,
контролю за ризиками та фiнансування ризикiв
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
а рада
акціоне
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
так
виконавчого органу

Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Кодекс корпоративного управлiння

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Інформація
Копії
Національної
надаються
докуме розміщуєтьс
комісії з цінних
для
Інформація
я на
нтів
паперів та
ознайомлен
Інформація про
розповсюдж
власному
надают
фондового ринку
ня
діяльність
ується на
веб-сайті
про ринок
безпосередн ься на
акціонерного
загальних
запит акціонерног
цінних паперів
ьо в
товариства
зборах
о
або через особу, акціонерно акціоне
товариства
ра
яка провадить
му
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності

Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
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)
Iнша iнформацiя вiдсутня
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
Перевiрка не проводилась
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним

Розмір частки
акціонера

прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бедiм Олександр Васильович
Марушева Оксана Георгiївна
Московка Костянтин
Володимирович
Грущенко Геннадiй Павлович
Сапота Вiра Миколаївна
Шкондiна Тетяна Iванiвна
Живушко Олександр Сергiйович
Коваленко Олександр Олексiйович
Пилипенко Свiтлана Юрiївна
Божко Вiталiй Олександрович

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)
-

(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

-

9,973333
9,983333
9,99
9,983333
9,99
5,156
9,99

9,99
9,986666
9,986666

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
0

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

Будь-якi обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних
зборах емiтента - вiдсутнi.

Опис
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами емiтента є Генеральний директор, Члени Наглядової ради та головний
бухгалтер. Генеральний директор призначається Наглядовою радою або за рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв, на певний строк. Генеральний директор перебуває iз товариством у трудових
вiдносинах. Члени Наглядової ради обираються рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, на
певний строк. Члени Наглядової ради не перебувають iз товариством у трудових вiдносинах.
Головний бухгалтер призначається на посаду за рiшенням Генерального директора. Головний
бухгалтер перебуває iз товариством у трудових вiдносинах. У разi звiльнення посадових осiб,
виплати проводяться згiдно штатного розпису та вимог законодавства про працю.
9) повноваження посадових осіб емітента

Члени наглядової ради мають право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю
про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами
Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;
вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi
зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на
рiшення Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає
засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання
секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням
про Наглядову Раду. Генеральний директор має право: отримувати повну, достовiрну та
своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах
визначених повноважень вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вимагати
скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; отримувати справедливу
винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою
радою Товариства. Голова правлiння без довiреностi дiє вiд iменi Товариства вiдповiдно до
рiшень правлiння, в т.ч.: вчиняти правочини вiд iменi Товариства; керувати роботою правлiння;
органiзовувати ведення протоколiв засiдань правлiння; вести вiд iменi Товариства листування;
видавати довiреностi на здiйснення певних дiй вiд iменi Товариства; вiдкривати у банкiвських
установах розрахунковi та iншi рахунки Товариства; пiдписувати всi правочини, що
укладаються Товариством, при наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу;
видавати та пiдписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всiма
працiвниками Товариства; представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й
iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями. Голова правлiння має право
першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства. Ревiзор має право:
витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; вносити
пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень
з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; здiйснювати iншi дiї, передбаченi Положення
про ревiзiйну комiсiю та чинним законодавством.
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
У Звiтi з надання впевненостi незалежного аудитора вiд 08.04.2021р., Приватним пiдприємством
аудиторською компанiєю "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" висловлена наступна думка:
"Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" за 2020 рiк, а саме:
o
щодо зазначених посилань на внутрiшнi документ ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС" з органiзацiї корпоративного управлiння ;
o
щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного
управлiння;
o
щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах
рiшення;
o
щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального
виконавчого органу ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", їхнiх комiтетiв,
iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.

Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На
нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" щодо таких питань, як:
щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння
ризиками емiтента;
щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента;
щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;
-

щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

-

щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.

у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено
емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних
процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що
ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" не дотримався в усiх суттєвих аспектах
вимог ч. 3 статтi 40 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд
23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного
управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955."

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Оскiльки Товариство є фiнансовою установою, вiдповiдно до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок", звiт про корпоративне управлiння виготовлений вiдповiдно до
вимог цього Закону та Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку
фiнансових послуг"
Звiт про корпоративне управлiння викладений окремим документом.
1. Мета провадження дiяльностi фiнансової установи:
Одержання прибутку вiд господарської дiяльностi в iнтересах акцiонерiв.
2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням
на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року;
Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння розробленого та
затвердженого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11 грудня 2003
року №571 "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння" та Розпорядження
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi фiнансових послуг вiд
24.01.2013р. №287, кодекс на пiдприємствi не приймався.
3. Власники

iстотної

участi

(в

тому

числi

осiб,

що здiйснюють контроль за

фiнансовою установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх
складу за рiк
Власник iстотної участi - юридична особа (у тому числi iноземна юридична особа) чи фiзична
особа (у тому числi iноземець), якi отримали вiдповiдне погодження Нацкомфiнпослуг та
набули iстотної участi у фiнансовiй установi (НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
У
СФЕРI
РИНКIВ
ФIНАНСОВИХ
ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про затвердження Порядку погодження набуття або збiльшення iстотної
участi у фiнансовiй установi" (Порядок, п.1.2) 04.12.2012 № 2531. Власникiв iстотної участi у
ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" у 2020 роцi не було.
4. Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею
комiтети
Склад Наглядової ради в перiод з 01.01.2020р. по 28.04.2020р.:
Член Наглядової ради (голова) - Лєсних Iрина Олександрiвна (призначено Протоколом
Загальних зборiв акцiонерiв №2/2018 вiд 29.12.2018р.);
Член Наглядової ради - Сахаров Андрiй Миколайович (призначено Протоколом Загальних
зборiв акцiонерiв №2/2018 вiд 29.12.2018р.);
Член Наглядової ради - Кiяшко Юлiя Вiкторiвна (призначено Протоколом Загальних зборiв
акцiонерiв №2/2018 вiд 29.12.2018р.)
Склад Наглядової ради в перiод з 29.04.2020р. по 31.12.2020р.:
Мiщенко Вадим Анатолiйович - член Наглядової ради (голова) (призначено Протоколом
№ 3 рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020р.);
Шкондiна Тетяна Iванiвна - член Наглядової ради (призначено Протоколом № 3 рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв № 3 вiд 28.04.2020р.);
Впродовж 2020 року Наглядовою радою Товариства не створювалися комiтети.
5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiну за рiк;
Склад виконавчого органу iз врахуванням змiн:
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2020р., протокол № 3:
з 28.04.2020р. припиненi повноваження Голови Правлiння Авдєєва Олександра
Олександровича, членiв Правлiння - Заступникiв Голови Правлiння Iщенко Ганни Юрiївни та
Брикової Оксани Миколаївни.
Утворений новий виконавчий орган - Генеральний директор.
Затверджений статут Товариства у новiй редакцiї.
з 29.04.2020р. Генеральним директором Товариства обраний Авдєєв Олександр
Олександрович.
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх
правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг, або
iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх
правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг
вiдсутнi. Пiд час перебування у складi виконавчого органу або наглядової ради зазначених у
звiтi осiб, факти невиконання фiнансових зобов'язань, неплатоспроможностi Товариства та
факти застосування санкцiй з боку Нацкомфiнпослуг та НБУ до Товариства не встановленi.
Санкцiї з боку Нацкомфiнпослуг та НБУ особисто до членiв наглядової ради та виконавчого
органу страховика не застосовувались.
7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової
установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу:
Впродовж 2020 року до Товариства, в тому числi до членiв його Наглядової ради та

виконавчого органу, не застосовувалися заходи впливу органами державної влади.
8 Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика.
Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.
9. Iнформацiя про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року.
Значними факторами ризику для страхового ринку України в цiлому та зокрема для Товариства
були:
- карантиннi заходи у зв'язку з поширенням в країнi пандемiї COVID-19;
- високi полiтичнi ризики;
- бойовi дiї на територiї України;
- високий рiвень iнфляцiї;
- вiдсутнiсть довiри населяння та господарських суб'єктiв до страхових компанiй;
- недостатнiсть надiйних фiнансових iнструментiв для довгострокового розмiщення
страхових резервiв
10. Iнформацiя про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її ключовi
характеристики.
На виконання вимог Розпорядження № 295 вiд 01.07.2014 року в компанiї органiзовано
управлiння страховими ризиками.
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизувало ризики за такою
класифiкацiєю
1) андеррайтинговий ризик.
Для Товариства, що здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя,
андеррайтинговий ризик включає:
ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти,
середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв;
катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй
та оцiнок їх наслiдкiв.
2) ринковий ризик, що включає:
ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання вартостi позикових коштiв;
валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до
коливання курсiв обмiну валют;
ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання
рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з тим самим
(або близьким) термiном до погашення;
майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до
коливання ринкових цiн на нерухомiсть;
ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля
активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан
активiв;
3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника
та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком;
4) операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи,
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;
5) ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан
страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого

учасника групи, до складу якої входить Товариство.
При управлiннi ризиками Товариство враховує позитивний вплив диверсифiкацiї ризикiв.
Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються Товариством є послiдовними i
взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер i спрямоване на
забезпечення очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, зокрема оптимiзацiї обсягу
доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi активiв, iнвестицiй тощо.
11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту контролю), а
також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi
вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
Система внутрiшнього аудиту контролю здiйснювалась вiдповiдно до Положення про
службу внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства, що полягає в наданнi незалежних i
об'єктивних гарантiй i консультацiй спрямованих на вдосконалення дiяльностi Товариства, а
саме:
- ефективностi процесу управлiння ризиками;
- надiйностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- повноти i достовiрностi фiнансової та управлiнської iнформацiї;
- дотримання чинного Законодавства.
Порушень ведення бухгалтерського облiку внутрiшнiм аудитом не виявлено
12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр;
Вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Товариства,
не вiдбувалось.
13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що
перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр;
Оцiнки активiв протягом 2020 року в обсязi, що перевищує встановлений у ПрАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" розмiр, вiдсутнi.
.
14. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової
групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя не є комерцiйною
таємницею;
Протягом звiтного перiоду ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" операцiй зi
страхування з пов'язаними особами не проводило.
15.
Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку;
При складаннi аудиторського висновку аудитором використовуються вимоги Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, та
рекомендацiї, викладенi в Розпорядженнi Нацiональної комiсiї; що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 20.11.2012 року за № 2316 "Про визнання
такими, що втратили чиннiсть, деяких розпоряджень Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України та оприлюднення iнформацiйного повiдомлення щодо
запровадження мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та складання аудиторських
висновкiв (звiтiв), якi подаються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг, при розкриттi iнформацiї фiнансовими установами" та Порядок
складання звiтних даних страховикiв, затверджений розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. № 39 (iз змiнами та
доповненнями).

16. Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом року:
Не призначався.
17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема:
Зовнiшнiм аудитором у 2020 р. було
призначено ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"НИВА-АУДИТ".
Повна назва пiдприємства АУДИТОРСЬКА
ФIРМА
"НИВА-АУДИТ"
(В
ФОРМI
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Скорочена назва пiдприємства
АФ "Н-АУДИТ" ТОВ
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ
21095329
Юридична адреса 33028, Рiвненська бл.., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок
5А, квартира 1
Адреса фактичного мiсцезнаходження
33028, Рiвненська
бл.., мiсто Рiвне, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Дата державної реєстрацiї: 14.04.1994
Дата
запису:
01.06.2005
Номер
запису:
16081200000001549
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
№
0146
вiд
26.01.2001 року № 98
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
Свiдоцтво
про
вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0575 Рiшення АПУ №319/4 вiд 24.12.2015 видане
Аудиторською Палатою України
Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит пiдприємств, що
становлять суспiльний iнтерес
включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять
суспiльний iнтерес"
Керiвник
Давиденко Тетяна Михайлiвна
Контактний телефон +380731291771
1)
аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi та рiчних
звiтних даних страховика ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" за фiнансовий рiк,
що закiнчився 31.12.2019р.
випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора
випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора не було;
ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх рокiв
№ п/п Найменування аудиторської фiрми Рiк
1.
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "НИВА-АУДИТ"".
2.
3.

ТОВ "АУДIТ-ВIД та Ко",
ТОВ "АУДIТ-ВIД та Ко",

2020

2019
2018

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг;
До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались.

Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським
висновком, не виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг.
18. Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:
- наявнiсть механiзму розгляду скарг - розгляд скарг в Товариства вiдбувається у
вiдповiдностi до чинного законодавства України;
- прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати
скарги - Генеральний директор Авдєєв Олександр Олександрович.
стан розгляду фiнансовою
установою
протягом
року
скарг стосовно надання
фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг) за звiтний рiк до Товариства скарги не надходили;
наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та
результати їх розгляду - за звiтний рiк позови не розглядалися.
19. Корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами
з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з
такими законами нормативно-правовими
актами органiв, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг
Товариством подається вся необхiдна iнформацiя про корпоративне управлiння у фiнансовiй
установi, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг
та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Юридичнi особи вiдсутнi

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
0

Місцезнаходження
0, 0, 0 р-н, 0, 0

Кількість акцій
(шт.)
0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Бедiм Олександр Васильович
Марушева Оксана Георгiївна
Московка Костянтин Володимирович
Грущенко Геннадiй Павлович
Сапота Вiра Миколаївна
Шкондiна Тетяна Iванiвна
Живушко Олександр Сергiйович
Коваленко Олександр Олексiйович
Пилипенко Свiтлана Юрiївна
Божко Вiталiй Олександрович
Усього

Кількість акцій
(шт.)
299 700
299 600
299 600
299 200
299 500
299 700
299 500
299 700
154 680
299 700
2 850 880

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
0
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
9,99
9,986666
9,986666
9,973333
9,983333
9,99
9,983333
9,99
5,156
9,99
95,029331

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

0
0
Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
299 700
0
299 600
0
299 600
0
299 200
0
299 500
0
299 700
0
299 500
0
299 700
0
154 680
0
299 700
0
2 850 880
0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за
акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій /
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або
рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим
або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від
Центрального депозитарію
цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або найменування
юридичної особи власника
(власників) акцій

1
1

2
09.01.2020

3
Хоменко Олена Григорiвна

Ідентифікаційний код
юридичної особи резидента або код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи нерезидента
4
-

Розмір частки акціонера
до зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

Розмір частки акціонера
після зміни (у відсотках
до статутного капіталу)

5
9,99

6
0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Хоменко Олена Григорiвна в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,99%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
2

09.01.2020

Лєсних Iрина Олександрiвна

-

5,156

0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Лєсних Iрина Олександрiвна в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 5,156%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними

правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
3

09.01.2020

Гончарова Олена Сергiївна

-

9,987

0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Гончарова Олена Сергiївна в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,987%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
4

09.01.2020

Парфененко Олена Михайлiвна

-

9,99

0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Парфененко Олена Михайлiвна в загальнiй кiлькостi акцiй та
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,99%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
5

09.01.2020

Афанасов Олег Володимирович

-

9,983

0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Афанасов Олег Володимирович в загальнiй кiлькостi акцiй
та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,983%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить
0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
6

09.01.2020

Жиденко Олена Вiкторiвна

-

9,983

0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Жиденко Олена Вiкторiвна в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,983%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
7

09.01.2020

Шамрай Оксана Анатолiївна

-

9,973

0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Шамрай Оксана Анатолiївна в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,973%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
8

09.01.2020

Репетiй Олена Валерiївна

-

9,99

0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Репетiй Олена Валерiївна в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,99%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
9

09.01.2020

Сиротенко Сергiй Павлович

-

9,987

0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Сиротенко Сергiй Павлович в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,987%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
10

09.01.2020

Явтушенко Юрiй Олексiйович

-

9,99

0

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Явтушенко Юрiй Олексiйович в загальнiй кiлькостi акцiй та
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,99%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
11

09.01.2020

Бедiм Олександр Васильович

-

0

9,99

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Бедiм Олександр Васильович в загальнiй кiлькостi акцiй та в

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,99%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
12

09.01.2020

Марушева Оксана Георгiївна

-

0

9,987

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Марушева Оксана Георгiївна в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,987%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
13

09.01.2020

Московка Костянтин
Володимирович

-

0

9,987

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Московка Костянтин Володимирович в загальнiй кiлькостi
акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,987%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
14

09.01.2020

Грущенко Геннадiй Павлович

-

0

9,973

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Грущенко Геннадiй Павлович в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,973%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
15

09.01.2020

Сапота Вiра Миколаївна

-

0

9,983

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Сапота Вiра Миколаївна в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,983%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
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09.01.2020

Шкондiна Тетяна Iванiвна

-

0

9,99

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Шкондiна Тетяна Iванiвна в загальнiй кiлькостi акцiй та в
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,99%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
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09.01.2020

Живушко Олександр Сергiйович

-

0

9,983

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Живушко Олександр Сергiйович в загальнiй кiлькостi акцiй
та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,983%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
18

09.01.2020

Коваленко Олександр Олексiйович

-

0

9,99

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Коваленко Олександр Олексiйович в загальнiй кiлькостi
акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,99%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
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09.01.2020

Мiщенко Вадим Анатолiйович

-

0

9,99

Зміст інформації:
"09" сiчня 2020 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2019р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Мiщенко Вадим Анатолiйович в загальнiй кiлькостi акцiй та
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,99%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
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06.01.2021

Мiщенко Вадим Анатолiйович

-

9,99

0

Зміст інформації:
"06" сiчня 2021 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2020р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним

пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Мiщенко Вадим Анатолiйович в загальнiй кiлькостi акцiй та
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй став меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
до змiни (прямого вiдчуження ) складав 9,99%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого вiдчуження) становить 0,000%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
Особлива iнформацiя розкрита у повному обсязi 11.01.2021р.
21
06.01.2021
Божко Вiталiй Олександрович
0
9,99
Зміст інформації:
"06" сiчня 2021 р., згiдно отриманого вiд депозитарiю ПАТ "НДУ" зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на "31" грудня 2020р., ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства, а саме: розмiр частки власника акцiй - Божко Вiталiй Олександрович в загальнiй кiлькостi акцiй та
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
до змiни (прямого набуття) складав 0,00%, розмiр частки власника акцiй пiсля змiни (прямого набуття) становить 9,99%.
У емiтента вiдсутня iнформацiя щодо дати, в яку порогове значення було досягнуто або перетнуто та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними
правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями.
Особлива iнформацiя розкрита у повному обсязi 11.01.2021р.

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Простi iменнi

3 000 000

30 000 000,00

Примітки:
д/н

Права та обов'язки
Акцiї Товариства не пiдлягають конвертацiї у iншi
цiннi папери Товариства. Акцiонери Товариства не
мають переважного права на придбання викуплених
Товариством акцiй, а також на придбання акцiй, що
продаються iншими акцiонерами Товариства. Право
власностi на акцiї Товариства набувається у
вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права
на:
1) участь в управлiннi Товариством в порядку,
визначеному цим Статутом та iншими документами
Товариства;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi частини майна Товариства;
4) доступ до документiв, право на ознайомлення з
якими має бути забезпечено акцiонеру вiдповiдно до
вимог чинного законодавства України;
5) на власний розсуд розпоряджатися акцiями
Товариства, що належать їм на правi власностi, з
урахуванням положень цього Статуту;
6) користуватись переважним правом на придбання
акцiй Товариства, у випадках, передбачених чинним
законодавством та цим Статутом.
7) iншi права, передбаченi актами законодавства.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Вiдсутня

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
09.06.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
371/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
НКЦПФР

4
UA4000072433

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
10
3 000 000
30 000 000
100
бездокумента арні іменні
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу акцiй Товариства на
фондових бiржах вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. Цiннi папери не розмiщувались.

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 цінних
паперів (шт.)

1
Авдєєв Олександр Олександрович

2
149 120

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
4,97

Пилипенко Свiтлана Юрiївна

154 680

Усього

303 800

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
149 120

5
0

5,16

154 680

0

10,13

303 800

0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
81
25
0
0
81
25
0
0
0
0
0
0
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
81
25
0
0
81
25
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
25
0
0
81
25
Основнi засоби Товариства подiляються на групи:
Машини та обладнання:
Строк користування 60 мiсяцiв, користування в межах господарської
дiяльностi.
Первiсна вартiсть основаних засобiв станом на кiнець звiтного року
становить 159 тис.грн.
Ступiнь зносу становить 16%;
Основнi засоби цiєї групи вiдносяться до виробничих та
використовуються на 100%.
Сума нарахованого зносу складає 153 тис.грн.
Обмежень використання майна ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС" немає.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

7

X

X

X

0

X

X

X
384
X
X
X
391
X
X
Зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами,
сертифiкатами ФОН, вiдсутнi.
Фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права немає.
Податковi зобов'язання - 7 тис.грн. у тому числi з податку на
прибуток - 7 тис.грн.
Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.
Iншi зобов'язання - 384 тис.грн, в тому числi:
- за товари, роботи, послуги 291 тис.грн.
- розрахунки зi страхування 1 тис.грн.
- розрахунки з оплати працi 15 тис.грн.
- поточнi забезпечення 77 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"АУДИТОРСЬК
А ФIРМА "НИВА-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21095329
33028, Україна, Рівненська обл., - р-н,
м. Рiвне, вул. Лермонтовата, будинок
5А, квартира 1
0146
Аудиторська Палата України
26.01.2001
(073)129-17-71

Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

(073)129-17-71
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування аудиторiв
(аудиторськi фiрми), якi надають
аудиторськi послуги емiтенту
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань
оподаткування
аудиторiв
(аудиторськi фiрми), якi надають
аудиторськi послуги емiтенту
Публiчне акцiонерне товариство
<Нацiональний депозитарiй України>
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
д/в
д/в

(044) 591-04-34
(044) 591-04-34
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
Центральний
депозитарiй
веде
депозитарний облiк усiх емiсiйних
цiнних паперiв, крiм тих, облiк
яких веде Нацiональний банк України
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
01001, Україна, - р-н, м. Київ,
вул.Грiнченка Бориса, будинок 3,
поверх 5
DR/00001/APA; DR/000
д/в
18.02.2019
(044) 498-38-15
(044) 287-56-73
Дiяльнiсть з надання iнформацiйнi
послуги на фондовому ринку
Дiяльнiсть
з
оприлюднення
регульованої iнформацiї вiд iменi
учасника фондового ринку. Дiяльнiсть з
подання
звiтностi
та/або

адмiнiстративних
даних
до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
м.Київ, Днiпровський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

22134155

8036600000
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
230
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
65.12
за КВЕД
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 2
Адреса, телефон: 02000 мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 19, (094) 1475029
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

275
519
( 244 )
0
81
356
( 275 )
0
0
(0)
0
0
(0)

180
499
( 319 )
0
25
159
( 134 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

180
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
356

0
385

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

102

0

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

1
0
0
0
0
2 753
58 967
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
33 500
29
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
61 823

0
0
0
0
0
33 531

1200

0

0

1300

62 179

33 916

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

30 000
0
0
0
0
0
29 580
1 740
(0)
(0)
0
61 320

30 000
0
0
0
0
0
29 580
-26 055
(0)
(0)
0
33 525

Код
рядка

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: -

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
859

0
291
7
7
1
15
0
0
0
0
77
0
0
0
391

1700

0

0

1800
1900

0
62 179

0
33 916

Керівник

Авдєєв Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Пилипенко Свiтлана Юрiївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

22134155

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

150
150
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
(0)

(0)
( 13 )

2090

150

0

2095

(0)

( 13 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
4

311
311
0
2 104

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 690 )
( 60 )
( 27 281 )

( 437 )
(0)
( 495 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

1 470

2195
2200
2220

( 27 877 )
0
0

(0)
0
2

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

86
0
(0)
(0)
(0)
0

0
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

0

1 472

2295
2300

( 27 791 )
-4

(0)
0

2305

0

0

2350

0

1 472

2355

( 27 795 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-27 795

0
1 472

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
3
Витрати на оплату праці
2505
143
Відрахування на соціальні заходи
2510
31
Амортизація
2515
153
Інші операційні витрати
2520
27 700
Разом
2550
28 030
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
3 000 000
3 000 000
-9,265000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
32
13
98
802
945
За аналогічний
період
попереднього
року
4
3 000 000
3 000 000
0,500000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: -

2615

-9,265000

0,500000

2650

0,00

0,00

Керівник

Авдєєв Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Пилипенко Свiтлана Юрiївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

22134155

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
150
0
0

0
0
0
0
0
2 167

3100
3105
3110
3115
3116

( 986 )
( 100 )
( 30 )
( 23 )
(0)

(0)
( 31 )
( 17 )
( 266 )
( 258 )

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

( 13 )

3155
3190
3195

(0)
( 11 )
-1 000

(0)
( 1 836 )
4

3200

1 025

486

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: -

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

4
0
0
0

2
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

( 2 566 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
1 029

(0)
-2 078

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
29
0
0
29

(0)
0
-2 074
2 074
0
0

Керівник

Авдєєв Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Пилипенко Свiтлана Юрiївна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

22134155

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
30 000
0

4
0
0

5
0
0

6
29 580
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
1 740
0

4010
4090
4095

0
0
30 000

0
0
0

0
0
0

0
0
29 580

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
61 320
0

0
0
1 740

0
0
0

0
0
0

0
0
61 320

0

-27 795

0

0

-27 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: -

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
30 000

0
0

0
0

0
29 580

-27 795
-26 055

0
0

0
0

-27 795
33 525

Керівник

Авдєєв Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Пилипенко Свiтлана Юрiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020

року

1.
Iнформацiя про Товариство
Згiдно загальних зборiв засновникiв та пiдписання установчого договору вiд 10.09.98р.,
перереєстровано Закрите акцiонерне товариство "ОМЕТА-Пiвдень-Схiд" у Закрите акцiонерне
товариство "Промислово страховий Альянс".
Згiдно загальних позачергових зборiв акцiонерiв та Протоколу №2/2010вiд 31.08.2010р.
проведенi змiни найменування Товариства у Приватне акцiонерне товариство "Промислово
страховий
Альянс" (скорочене найменування - ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС").
Код за ЄДРПОУ: 22134155.
Юридична адреса та мiсце знаходження: : 02000, м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 19
Банк, реквiзити: UA953516290000000000026506141 ПАТ "МЕГАБАНК", м. Харкiв
Адреса сторiнки в мережi Iнтернет
indinsall.com.ua
Вiдокремлених пiдроздiлiв немає.
Генеральний директор
Авдєєв Олександр Олександрович
Головний бухгалтер
Пилипенко Свiтлана Юрiївна
Сплачений статутний капiтал
30 000 тис.грн
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску 28 сiчня 2021 року.
Метою створення Товариства є обслуговування фiзичних i юридичних осiб незалежно вiд їх
державної належностi та форм власностi на ринку страхових послуг, пiдвищення якостi та
збiльшення обсягiв надання страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку
економiки України, здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах
акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi
акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням iнтересiв Товариства, клiєнтiв та сприяє
економiчному розвитку та змiцненню страхової системи.
Примiщення, у яких здiйснюється Товариством обслуговування клiєнтiв, доступнi для осiб з
iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення вiдповiдно до державних будiвельних
норм, правил та стандартiв, що документально пiдтверджується фахiвцем, який має
квалiфiкацiйний сертифiкат.
Предметом дiяльностi Товариства є проведення страхування, перестрахування i здiйснення
фiнансової дiяльностi, пов`язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням. Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до отриманих лiцензiй
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Товариство в установленому порядку отримала лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi, якi
виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг, а саме:
N з/п

Номер лiцензiї
Вид страхування
Строк дiї лiцензiї
Добровiльне
1
АВ №546909 Страхування вiд нещасних випадкiв
З 12.10.2010року безстрокова
2
АВ №546918 Страхування здоров'я на випадок хворобиЗ 12.10.2010року безстрокова
3
АВ №546915 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) З
12.10.2010року
безстрокова
4
АВ №546916 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
З
12.10.2010року
безстрокова
5
АВ №546917

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ З
12.10.2010року
безстрокова
6
АВ №546920 Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) З
12.10.2010року безстрокова
7
АВ №546911 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж
передбачена пунктами 12 - 14 цiєї статтi) З 12.10.2010року безстрокова
8
АВ №546919 Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за
непогашення кредиту)
З 12.10.2010року безстрокова
9
АВ №546913 Страхування фiнансових ризикiв З 12.10.2010року безстрокова
10
АВ №546914 Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
З
12.10.2010року безстрокова
Обов'язкове
11
АВ №546908
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв З
12.10.2010року безстрокова
12
АВ №546910 Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
З
12.10.2010року
безстрокова
13
АВ №546912 особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружи
З 12.10.2010року безстрокова
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. складала 3 та 2 осiб,
вiдповiдно.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" за рiк, що закiнчився
31.12.2020 р., була затверджена генеральним директором Товариства 28 сiчня 2021 року.
2. Основа складання та подання фiнансової звiтностi
2.1. ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(далi - МСФЗ), що були чинними протягом звiтного перiоду. Фiнансова звiтнiсть складена у
вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2020 р. Компанiя не застосовує жодних
МСФЗ достроково. МСФЗ 4 "Страховi контракти" використовується з урахуванням вимог
Нацкомфiнпослуг.
Фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС".. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною
вартiстю.
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України,
що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Рядки не мiстять посилань на вiдповiднi
Примiтки, тому що це не передбачено формами, але Примiтки структуровано для полегшення
користування, додано Змiст. Iнформацiя в таблицях Примiток подається як у вiдповiдних
формах звiтностi: для активiв та зобов'язань - спочатку попереднiй перiод, потiм звiтний; для
доходiв, витрат, грошових потокiв та iн. - спочатку звiтний перiод, потiм попереднiй; в описовiй
частинi iнформацiя подається у довiльному порядку.
Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв,
де вказано iнше.
Припинень (лiквiдацiї) окремих видiв дiяльностi протягом 2020 року не було. Участi у
спiльних пiдприємствах Компанiя не бере.
Визнання операцiй в iноземнiй валютi
Операцiй i iноземнiй валютi Товаристо у 2020 роцi не проводило.
2.2.
ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ КОМПАНIЯ ЗДIЙСНЮЄ СВОЮ
ДIЯЛЬНIСТЬ.
Економiчне середовище, в якому Компанiя здiйснювала свою дiяльнiсть протягом 2020
року, характеризується нестабiльнiстю нацiональної валюти; ведення воєнних дiй на сходi

України та окупацiя АР Крим; вiдсутнiсть реальних системних змiн в економiчнiй та полiтичнiй
сферах.
Вiдповiдно до даних Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг, страховий ринок України 2020 року, зокрема, показав зменшення кiлькостi
страхових компанiй, що є результатом роботи регулятора по виведенню гравцiв, якi не
вiдповiдають вимогам платоспроможностi та достатностi капiталу, надiйностi.
Негативний вплив на дiяльнiсть економiки в цiлому та зокрема страхового сектору здiйснив
спалах пандемiї корона вiрусу COVID-19. Згiдно Постанови КМУ вiд 11 березня 2020 р. № 211
"Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" з 12 березня 2020 року по всiй в Українi
запроваджено карантин у зв'язку з протидiєю поширенню коронавiрусної iнфекцiї COVID-19, а
з 25 березня 2020 року надзвичайну ситуацiю запроваджено по всiй Українi. Карантин
подовжено до 31 грудня 2020 р.
Керiвництво Товариства розглядає цей спалах захворювань як негативну подiю, так як
карантин може суттєво вплинути на рiвень виручки через зниження дiлової активностi
контрагентiв, неможливостi отримання банкiвських кредитiв, факторингу або iншого
фiнансування. Однак у впродовж 2020 року серед основних факторiв безпосереднього впливу
COVID-19 на дiяльнiсть Компанiї є необхiднiсть перевести на модель вiддаленої роботи
спiвробiтникiв Компанiї та готовнiсть до збiльшення кiлькостi вiдпусток через хворобу.
Рiшенням цих завдань є створення гнучких цифрових робочих мiсць. Товариство пiклується
про здоров'я i безпеку своїх спiвробiтникiв, партнерiв i клiєнтiв i строго слiдує всiм
нацiональним i мiсцевим вказiвкам щодо охорони здоров'я, щоб максимально запобiгти
наслiдкам вiрусу. Таким чином, дiяльнiсть Компанiї упродовж 2020 року здiйснювалася
спiвробiтниками в умовах карантину, пов'язаного з COVID-19, але на фiнансовий стан та
результати його дiяльностi, це не вплинуло.
В зв'язку з пандемiєю короновiрусу та запровадженням карантину, становище страхового
бiзнесу рiзко погiршилось,зменшились надходження страхових премiй.
З 01 липня 2020 р. згiдно закону про "сплiт", "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв
України щодо вдосконалення функцiй з державного регулювання ринкiв фiнансових послуг",
вiдбулась передача функцiй вiд Нацiональної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг до
НБУ та НКЦПФР, регулятором небанкiвських фiнансових установ, в т.ч. i страховикiв став
Нацiональний банк України.
2.3. ПЛАНИ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi,
який передбачає здатнiсть Компанiї реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання в
процесi здiйснення звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати
Компанiю чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2020 року управлiнським персоналом
було здiйснено оцiнку, згiдно з якою Компанiя буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть
на пiдставi принципу безперервностi.
Керiвництво Компанiї вважає, що пiдготовка цiєї окремої рiчної фiнансової звiтностi на основi
припущення, що Компанiя здатна продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, є
обгрунтованою.
Ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi
вiдшкодування та класифiкацiї вiдображених сум активiв та зобов'язань, якi могли б
знадобитися, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi.
Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, якi можуть спричинити
значний сумнiв щодо здатностi Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
2.4. СУТТЄВI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ.
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi

керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi
вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення активiв i
зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при пiдготовцi фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет
необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були
переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження,
оцiнки та припущення:
1)
Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2)
Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на
продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що
продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3)
Ознаки знецiнення не фiнансових активiв вiдсутнi.
4)
Строки корисного використання довгострокових не фiнансових активiв обгрунтованi;
цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з
балансу, так як Компанiя їх фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
5)
Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї,
визначеної облiковою полiтикою.
6)
Резерви страхування та їхня адекватнiсть: у зв'язку iз специфiкою бiзнесу складно iз
високим рiвнем впевненостi оцiнити остаточнi збитки. Оцiнки страхових вимог аналiзуються,
розрахунки грунтуються на даних, що є в наявностi. Однак, кiнцевi вимоги можуть змiнитися в
результатi майбутнiх подiй. Методика перевiрки адекватностi резервiв також грунтується на
припущеннях щодо середньої збитковостi по видах страхування та збереженнi цiєї середньої
збитковостi протягом достатньо тривалого перiоду часу, а також на оцiнцi фактичної вiдсутностi
розвитку збиткiв.
7)
Оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю без даних бiржових курсiв на
останнiй день звiтного перiоду мiстить припущення щодо незмiнностi економiчних умов.
8)
Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв мiстить ряд припущень та оцiнок
(наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо). Ще одним
важливим припущенням є те припущення, що фiнансовi iнвестицiї в цiннi папери, в основному,
можуть створити майбутнi грошовi потоки тiльки внаслiдок їхнього продажу або лiквiдацiї
емiтента, а не внаслiдок отримання процентiв, дивiдендiв тощо. Керiвництво припускає, що
реалiзацiя таких цiнних паперiв не буде довшою за 1 рiк, тому майбутнi грошовi потоки не
дисконтуються.
9)
Час використання/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань теж є
припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку.
10)
Компанiєю оцiнено, що для тих активiв та зобов'язань, що вiдображенi в балансi як
довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), вiдшкодування активiв або погашення зобов'язань,
вiдповiдно, вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв з дати балансу для кожного рядка
активiв та зобов'язань, а по поточним - не бiльш нiж протягом календарного року; додатковi
розшифрування не надаються, окрiм опису, що наведений у контекстi ризикiв лiквiдностi.
11)
Компанiєю оцiнено, що договори, за якими вона виступає орендодавцем та орендарем, не
мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.
12)
Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення
стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд та
капiтал. Пiд час аналiзу чутливостi до факторiв страхового ризику зроблено припущення про
майбутню стабiльнiсть статистики вимог (по їхнiй кiлькостi) та стабiльно короткий термiн
врегулювання вимог (тобто, страхових виплат), що запобiгає розвитку збитковостi.
2.5. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПРЛIТИКИ.

В цьому роздiлi наведено лише тi суттєвi положення облiкової полiтики, що стосуються статей
фiнансової звiтностi за 2020 рiк; iншi не наведено.
Суттєвiсть.
З метою формування показникiв фiнансової звiтностi страхової компанiї встановлено кордон
суттєвостi в розмiрi 1 тис. грн. для всiх статей балансу, крiм статей, для яких визначено
окремий критерiй суттєвостi.
Фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю
залежно вiд їх класифiкацiї. Початок та припинення визнання фiнансових iнструментiв чiтко
регламентуються МСФЗ.
Фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю, при цьому, фiнансовi
iнструменти, крiм таких що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки
у прибутку чи збитку, визнаються за справедливою вартiстю плюс/мiнус витрати, понесенi на
здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при первiсному
визнаннi є цiна угоди.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi активи за наступними категорiями:
а) фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у
прибутку чи збитку (облiковуються за справедливою вартiстю, без перевiрки на зменшення
корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у фiнансовому результатi);
б) фiнансовi активи утримуванi до погашення (облiковуються за амортизованою вартiстю iз
застосуванням ефективної вiдсоткової ставки, перевiряються на зменшення корисностi);
в) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша монетарна ДЗ (облiковується
за амортизованою вартiстю, перевiряється на зменшення корисностi);
г) фiнансовi активи доступнi для продажу (облiковуються за справедливою вартiстю,
перевiряються на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у капiталi
(через iнший сукупний дохiд); якщо неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть
акцiй та iнших iнструментiв власного капiталу - облiковуються за собiвартiстю);
У разi придбання цiнних паперiв одного емiтента за рiзною цiною, вартiсть таких фiнансових
iнвестицiй враховується як середньозважена.
При вiдчуженнi таких фiнансових iнвестицiй їх списання вiдбувається за середньозваженою
вартiстю на дату вiдчуження.
д) депозити;
є) грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, кошти на поточних
рахунках та короткострокових депозитах в банках з початковим строком погашення до 90 днiв й
менше.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов'язання за наступними категорiями:
а) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку (облiковуються за справедливою вартiстю,
змiна
справедливої вартостi вiдображається у фiнансовому результатi);
б) iншi фiнансовi зобов'язання (облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням
ефективної вiдсоткової ставки).
Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть, нематерiальнi активи.
Об'єктами основних засобiв визнаються матерiальнi активи, якi призначенi для використання у
господарськiй дiяльностi, вартiсть яких перевищує 6000 грн. та мають строк корисного
використання бiльш нiж 1 рiк.
Об'єкти основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та нематерiальних активiв вiдображаються
у фiнансовiй звiтностi за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
збиткiв вiд зменшення корисностi. Модель облiку за переоцiненою вартiстю не застосовується.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання по класах
наступнi:

Будiвлi та iнша iнвестицiйна нерухомiсть
- вiд 20 до 60 рокiв,
Машини та обладнання
- 5 рокiв,
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi
- 5 рокiв,
Транспортнi засоби
- 5 рокiв,
Iншi основнi засоби
- 5 рокiв,
Нематерiальнi активи (лiцензiї)
- 20 рокiв,
Нематерiальнi активи (програмне забезпечення)
- вiд 1 до 5 рокiв,
Iншi нематерiальнi активи
- 5 рокiв.
Якщо лiквiдацiйну вартiсть основного засобу чи iнвестицiйної нерухомостi визначити
заздалегiдь неможливо, то вона приймається рiвною "нулю".
Для нематерiальних активiв лiквiдацiйна вартiсть приймається не рiвною "нулю" лише за умови,
що для таких нематерiальних активiв iснує активний ринок.
Об'єкти основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та нематерiальних активiв визнаються у
фiнансовiй звiтностi, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. До нематерiальних активiв
застосовуються додатковi критерiї визнання (до витрат на дослiдження й розробки, а також
iнших НМА, створених власними силами).
У подальшому основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та нематерiальнi активи регулярно
перевiряються на наявнiсть ознак зменшення корисностi, та у разi потреби, переглядаються на
зменшення корисностi.
Запаси.
Запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв оцiнюється
наступними методами: однорiднi запаси - за собiвартiстю перших по часу надходження запасiв
(ФIФО); всi iншi - за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi запасiв. На дату
балансу запаси визнаються за найменшою з оцiнок: за балансовою вартiстю або за чистою
вартiстю реалiзацiї.
Зменшення корисностi активiв.
В кiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя, у вiдповiдностi до МСФЗ (IAS) 36
"Зменшення корисностi активiв", оцiнює, чи є ознаки того, що кориснiсть активiв може
зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, Компанiя оцiнює суму очiкуваного
вiдшкодування такого активу. Балансову вартiсть активу слiд зменшувати до суми його
очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша
вiд його балансової вартостi. Таке зменшення є збитком вiд зменшення корисностi. Збиток вiд
зменшення корисностi визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за
переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом.
Оренда
Компанiя визначає строк оренди як невiдмовний перiод оренди разом з:
?
перiодами, на якi розповсюджуються право продовження оренди, якщо орендар
обгрунтовано впевнений у тому, що вiн скористається такою можливiстю.
?
перiодами, на якi розповсюджуються право припинити дiю оренди, якщо орендар
обгрунтовано впевнений у тому, що вiн не скористається такою можливiстю.
Оцiнку тривалостi невiдмовного перiоду оренди Компанiя здiйснює наступним чином:
1)
для договорiв, за якими оренда є забезпеченою правовою санкцiєю, тривалiсть
невiдмовного перiоду оренди оцiнюється як перiод, протягом якого договiр є забезпеченим
правовою санкцiєю;
2)
для договорiв, за якими оренда не є забезпеченою правовою санкцiєю, тривалiсть
невiдмовного перiоду оренди оцiнюється таким чином:
o
якщо базовий актив за договором є спецiалiзованим активом або базовий актив не може
бути замiнений без значних витрат, тривалiсть невiдмовного перiоду оренди оцiнюється як
максимальний строк оренди (але не бiльше 5 рокiв), з урахуванням можливого продовження
строку дiї договору оренди або укладання нового договору оренди цього базового активу;
o
якщо базовий актив за договором не є спецiалiзованим активом та може бути замiнений

без значних витрат, оцiнка тривалостi невiдмовного перiоду оренди залежить вiд того, чи є
Компанiя обгрунтовано впевнена у тому, що реалiзує можливiсть продовжити оренду або у
тому, що вона не реалiзує можливiсть припинити дiю оренди.
До малоцiнних базових активiв Компанiя вiдносить: активи, вартiсть яких (кожного окремого
об'єкта) не перевищує 6 тис. грн.
До короткострокової оренди та оренди малоцiнних базових активiв Компанiєю застосовуються
вимоги параграфа 6 МСФЗ 16. Тобто, Компанiя визнає оренднi платежi, пов'язанi з такою
орендою, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Компанiя первiсно визнає актив з права користування за первiсною вартiстю (собiвартiстю).
Первiсна вартiсть (собiвартiсть) активу з права користування включає таке:
?
суму первiсної оцiнки орендного зобов'язання;
?
оренднi платежi, здiйсненi на/до дату/дати початку оренди, за вирахуванням отриманих
стимулiв до оренди;
?
первiснi прямi витрати, понесенi Компанiєю;
?
витрати, якi будуть понесенi Компанiєю на демонтаж, перемiщення, доведення базового
активу до стану, що вимагається строками та умовами оренди.
Орендне зобов'язання первiсно оцiнюється за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не
сплачених на дату визнання. Компанiя дисконтує оренднi платежi протягом строку оренди,
застосовуючи ставку вiдсотка, яка передбачена в договорi оренди. Компанiя застосовує ставку
додаткового запозичення орендаря, якщо ставку в договорi оренди не можна визначити.
Оренднi платежi на дату початку оренди включають:
?
фiксованi платежi (уключаючи по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких
стимулiв до оренди, що пiдлягають отриманню;
?
змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, якi первiсно оцiненi з
використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди;
?
суми, якi будуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйної вартостi;
?
цiну виконання можливостi придбання активу, якщо орендар обгрунтовано впевнений у
тому, що вiн скористається такою можливiстю;
?
платежi як штрафи за припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає реалiзацiю
орендарем можливостi припинення оренди.
Ставка додаткових запозичень - це ставка, за якою Компанiя може отримати позиковi кошти на
дату, що вiдповiдає датi початку дiї договору оренди. При визначеннi ставки додаткових
запозичень Компанiя враховує iнформацiю, що мiститься на офiцiйному сайтi Нацiонального
банку України (роздiл "Статистика фiнансового сектору", "Процентнi ставки за кредитами та
депозитами. Цiннi папери резидентiв. Iндекс ПФТС").
Подальша оцiнка активiв з права користування здiйснюється за собiвартiстю з вирахуванням
будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв унаслiдок зменшення
корисностi та з коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання (модель
собiвартостi). Компанiя амортизує актив iз права користування з дати початку оренди до бiльш
ранньої з двох таких дат: кiнець строку корисного використання активу з правом використання
та кiнець строку оренди. Метод амортизацiї - прямолiнiйний.
Подальша оцiнка орендного зобов'язання здiйснюється таким чином:
1)
балансова вартiсть збiльшується на суму нарахованих процентiв за орендним
зобов'язанням;
2)
балансова вартiсть зменшується на суму сплачених орендних платежiв;
3)
балансову вартiсть переоцiнюються внаслiдок модифiкацiї оренди або перегляду по сутi
фiксованих орендних платежiв.
Резерви та забезпечення.
Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан (балансi) у тому випадку, коли у Компанiї
виникає юридичне або обгрунтоване зобов'язання в результатi зобов'язуючої подiї та iснує
ймовiрнiсть того, що буде вiдтiк коштiв для виконання цього зобов'язання.

Технiчнi резерви по ризикових видах страхування розраховуються вiдповiдно до Методики
формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя,
затверджених Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України 17.12.2004 № 3104 iз змiнами i доповненнями, та згiдно Внутрiшньої полiтики з
формування технiчних резервiв ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС". На вимогу
МСФЗ 4 "Страховi контракти" резерви тестуються на адекватнiсть у вiдповiдностi iз
затвердженою Компанiєю методологiєю, iз застосуванням загальноприйнятних актуарних
методiв.
Технiчнi резерви розмiщуються вiдповiдно до Положення про обов'язковi критерiї i нормативи
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та
ризиковостi операцiй страховика, затвердженого Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 850 вiд
07.06.2018 р. iз змiнами i доповненнями.
Витрати з податку на прибуток та вiдстроченi податки.
Витрати з податку на прибуток визнаються за правилами бухгалтерського облiку. Вiдстрочених
податкових активiв Компанiя не має, коригування фiнансового результату до оподаткування на
всi рiзницi згiдно положень п.134.1.1 ст.134 Податкового Кодексу України компанiєю
застосовуються.
Дохiд (виручка).
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в перiод
початку дiї договорiв страхування (перестрахування) вiдповiдно до договору страхування.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких 1 рiк i менше, та
премiї за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в повному обсязi незалежно вiд
сплати чергових платежiв. Черговi платежi доходом не визнаються i є погашенням дебiторської
заборгованостi страхувальника (перестрахувальника) зi сплати чергових страхових платежiв.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких бiльше року, та
премiї за якими сплачуються частинами щорiчно, визнаються доходами в розмiрi рiчних
страхових премiй. За вищевказаними договорами, якi не припиняють своєї дiї у разi несплати
чергового рiчного платежу, черговi щорiчнi страховi премiї визнаються доходами в строки, якi
вказанi в договорi, а надходження чергових рiчних платежiв за такими договорами доходом не
визнається i є погашенням дебiторської заборгованостi.
Критерiї визнання доходiв, що не пов'язанi iз страховою дiяльнiстю, застосовуються окремо до
кожної операцiї Компанiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку
окремо.
Доходи визнаються в мiру впевненостi в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигiд пiдприємства, i суму доходу можна достовiрно визначити.
Доходи майбутнiх перiодiв вiдображаються у тому випадку, коли сума доходiв нарахована в
поточному звiтному перiодi, але доходи будуть визнанi у майбутнiх звiтних перiодах.
2.6. ПЕРЕХIД НА НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ.
2.6.1. Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2021 року i пiзнiше.
МСФЗ 17 "Страховi контракти" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод,
що починається з або пiсля 1 сiчня 2021 року та замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти".
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя та
страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування), незалежно
вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй i фiнансових iнструментiв з
умовами дискрецiйної участi. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв
страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. У вiдповiдностi до МСФЗ
17, компанiям необхiдно буде застосовувати модель поточної оцiнки, яка передбачає здiйснення
переоцiнки в кожному звiтному перiодi. Контракти будуть оцiнюватися iз застосуванням таких
елементiв, як:
o
дисконтованi грошовi потоки, зваженi з врахуванням ймовiрностi;
o
коригування на очевидний ризик;

o
сервiсна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом,
який визнається рiвномiрно.
Стандарт дозволяє обирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування у звiтi про прибутки та
збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Вибiр буде вiдображати те, як
страховi компанiї будуть облiковувати свої фiнансовi активи у вiдповiдностi до МСФЗ 9.
Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу премiї для зобов'язань за
короткостроковими контрактами для страхових компанiй, якi не займаються страхуванням
життя. Передбачена модифiкацiя загальної моделi оцiнки для деяких договорiв страхування
життя, в яких передбачено участь страхувальникiв в розподiлi доходу вiд базових активiв. Облiк
виручки буде зiставним з положеннями МСФЗ 15, окрiм депозитних складових. Розрахунок буде
здiйснюватися на бiльш низькому рiвнi деталiзацiї порiвняно з тим, що страховi компанiї
використовують на даний час.
За оцiнками управлiнського персоналу МСФЗ 17 суттєво вплине не тiльки на активи i
зобов'язання Компанiї, але й на актуарнi розрахунки, тарифи та оподаткування. Однак, до того
часу, поки не буде завершена детальна перевiрка, неможливо зробити обгрунтовану оцiнку
впливу МСФЗ 17 на майбутню фiнансову звiтнiсть Компанiї.
2.6.2. Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2020 року i пiзнiше
Змiни до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" застосовуються до операцiй об'єднання бiзнесу або
придбання активiв (групи активiв), якi будуть здiйснюватися, починаючи з 01 сiчня 2020 року.
Змiни застосовуються перспективно.
Змiнами до МСФЗ 3 було переглянуто визначення бiзнесу, щоб допомогти суб'єктам
господарювання визначити, чи є бiзнесом придбанi активи / група активiв, чи нi.
Змiни роз'яснюють, що для того, щоб визначити, чи є операцiя об'єднанням бiзнесу,
iнтегрований набiр процесiв i ресурсiв повинен включати, як мiнiмум вхiднi данi та основнi
процесi, якi разом суттєво сприяють здатностi створювати кiнцевий продукт.
Змiнами визначено, що, якщо набiр процесiв i активiв не мають кiнцевого продукту на дату
придбання, процес повинен розглядатися як основний, якщо: вiн є вирiшальним для здатностi
створювати або перетворювати ресурси на кiнцевий продукт; ресурси включають трудовий
колектив з необхiдними навичками, знаннями або досвiдом для виконання процесу та цей
трудовий колектив, разом з iншими ресурсами, що складають "робочу силу" можуть створювати
або перетворювати кiнцевий продукт.
Змiнами введено добровiльний тест на концентрацiю справедливої вартостi для спрощення
оцiнки того, що набiр процесiв i ресурсiв не є бiзнесом. Придбанi активи не вважатимуться
бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована
в одному активi (або групi аналогiчних активiв).
Змiни у визначеннi бiзнесу, швидше за все, приведуть до того, що бiльша кiлькiсть
корпоративних придбань будуть класифiкуватися як придбання активiв. А також з'являться
iстотнi вiдмiнностi в облiку об'єднання бiзнесiв i придбання активiв. Наприклад, у використаннi
таких понять, як визнання гудвiлу, облiк вiдкладеного податку на прибуток, облiк транзакцiйних
витрат, оцiнка та визнання умовного вiдшкодування тощо. Змiни також вплинуть на облiк
операцiй вибуття.
Наразi цi змiни не стосуються дiяльностi Компанiї, але можуть застосовуватися до майбутнiх
операцiй.
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в
облiкових оцiнках та помилки" роз'яснюють, що суттєвiсть залежить вiд характеру та / або
важливостi iнформацiї. Суб'єкти господарювання повиннi оцiнити чи є iнформацiя (окремо або
разом з iншою iнформацiєю) суттєвою для фiнансової звiтностi.
Поправки застосовуються до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2020 року або пiзнiше;
дострокове застосування дозволено.
За оцiнками управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.

Поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФОЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" модифiкують спецiальнi
вимоги до облiку хеджування. Суб'єкти господарювання будуть застосовувати цi вимоги,
припускаючи, що еталонна ставка вiдсотка, на якiй базуються хеджованi грошовi потоки та
грошовi потоки вiд iнструменту хеджування буде незмiнною. Поправки застосовуються до
звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2020 року або пiзнiше; дострокове застосування
дозволено.
Наразi цi змiни не стосуються в дiяльностi Компанiї, але можуть застосовуватися до майбутнiх
операцiй.
У зв'язку з невизначеним строком набуття чинностi поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28,
управлiнський персонал Компанiї не розглядав питання, чи буде суттєвим вплив застосування
цих поправок на фiнансову звiтнiсть Компанiї в майбутньому.
Нова редакцiя Концептуальної основи фiнансової звiтностi застосовується до звiтних перiодiв,
якi починаються 1 сiчня 2020 року або пiзнiше; дострокове застосування дозволено.
У новiй редакцiї оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а також
додано новi положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i
розкриття даних у фiнансовiй звiтностi. Згiдно з новою редакцiєю, iнформацiя, представлена у
фiнансовiй звiтностi, повинна допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть управлiнського
персоналу суб'єкта господарювання в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi
трактується через пiдтримку нейтральностi представлених даних. Обачнiсть визначається як
прояв обережностi при винесеннi суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних
трактується як подання сутностi операцiй, а не тiльки їх юридичної форми. Нова редакцiя
передбачає двi форми звiтностi: звiт про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати, iншi
форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i розкриття"; визначається, що данi фiнансової
звiтностi представляються за певний перiод i мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за
певних обставин - прогнознi данi.
У новiй редакцiї Концептуальної основи фiнансової звiтностi вводиться поняття "звiтуюче
пiдприємство", пiд яким мається на увазi сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко
визначенi межi.
Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не
розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i
зобов'язань не зв'язується з "очiкуваними" надходженнями або вибуттям ресурсiв. За новими
визначеннями: актив - це iснуючий економiчний ресурс, контрольований суб'єктом
господарювання в результатi минулих подiй; економiчний ресурс є правом суб'єкта
господарювання, що втiлює потенцiал для отримання економiчних вигiд; зобов'язання - це
теперiшня заборгованiсть, яка виникає внаслiдок минулих подiй, врегулювання якої призведе до
зменшення економiчних ресурсiв.
За оцiнками нова редакцiя Концептуальної основи фiнансової звiтностi може суттєво вплинути
на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Однак, до того часу, поки не буде завершено детальний аналiз,
неможливо зробити обгрунтовану оцiнку впливу нової редакцiї Концептуальної основи
фiнансової звiтностi на майбутню фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Керiвництвом компанiї прийнято рiшення не застосовувати МСФЗ 9 до 2021 року (дати набуття
чинностi нового МСФЗ 17 "Страховi контракти).
2.6.3. Змiни в облiковiй полiтицi, пов'язанi iз застосуванням нових стандартiв.
МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що
починається з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Стандарт замiнив МСБО 17 "Оренда", Тлумачення
КТМФЗ 4 "Визначення наявностi в договорi ознак оренди", Тлумачення ПКТ 15 "Операцiйна
оренда - заохочення" та Роз'яснення ПКТ 27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну
форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання i
розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з
використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно до порядку облiку, передбаченому в

МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для
орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i
короткострокової оренди (тобто оренди зi строком не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку
оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а
також актив, що представляє право користування базовим активом протягом строку оренди
(тобто актив у формi права користування). Орендарi зобов'язанi визнавати вiдсотковi витрати за
зобов'язанням з оренди окремо вiд витрат з амортизацiї активу у формi права користування.
Орендарi також повиннi переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї
(наприклад, змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу
або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв
орендарi врахують суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу у формi
права користування. Порядок облiку для орендодавцiв, вiдповiдно до МСФЗ 16, практично не
змiнився, порiвняно з чинними вимогами МСБО 17. Орендодавцi продовжують класифiкувати
оренду, використовуючи тi самi принципи класифiкацiї, що й у МСБО 17, видiляючи при цьому
два види оренди: операцiйну та фiнансову.
Змiни до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда", якi набули чинностi у 2020 роцi.
Орендар може застосувати практичний прийом у формi рiшення не проводити оцiнку того, чи є
поступка з оренди, що вiдповiдає умовам, наведеним у пунктi 46Б, модифiкацiєю оренди.
Орендар, що приймає таке рiшення, облiковує будь-яку змiну орендних платежiв, зумовлену
поступкою з оренди, в той самий спосiб, у який вiн облiковував би змiну з застосуванням цього
Стандарту, якби зазначена змiна не являла собою модифiкацiї оренди. 46Б Практичний прийом,
описаний у пунктi 46А, застосовується лише до поступок з оренди, що мають мiсце як
безпосереднiй наслiдок пандемiї "COVID-19", i лише в разi дотримання всiх наведених нижче
умов: а) змiни орендних платежiв призводять до перегляду компенсацiї за оренду, що в
основному є такою самою, що й компенсацiя за оренду безпосередньо напередоднi змiни, або
меншою за неї; б) будь-яка змiна орендних платежiв впливає лише на платежi, що первiсно
належали до сплати 30 червня 2021 року або ранiше (наприклад, поступка з оренди
вiдповiдатиме цiй умовi, якщо вона зумовлює зменшення орендних платежiв до 30 червня 2021
року або ранiше та збiльшує оренднi платежi за перiод пiсля 30 червня 2021 року); та в) суттєвих
змiн в iнших умовах оренди не вiдбувається.
Компанiя оцiнила згiдно МСФЗ 16 контракти, якi ранiше були визначенi як договори оренди iз
застосуванням МСБО 17 та КТМФЗ 4 та прийняла рiшення використовувати винятки,
запропонованi МСФЗ 16 щодо договорiв оренди, для яких термiн оренди закiнчується протягом
12 мiсяцiв з дати первiсного застосування, та договорiв оренди, для яких базовий актив має
низьку вартiсть. Компанiя не здiйснювала ретроспективних перерахункiв до попереднього
звiтного перiоду.
3. Основнi засоби
Класи основних засобiв, що облiковуються Компанiєю Всього
Машини i устаткування
Iнструменти , прилади,
iнвентар , меблi
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2020, тис. грн.
338 18
356
Придбано тис. грн. 0
0
0
Вибуло, тис. грн.
197 0
197
Переоцiнка, тис. грн.0
0
0
Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.
0
0
0
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2020, тис. грн.
141 18
159
Знос та зменшення корисностi на 01.01.2020, тис. грн. (268) (7)
(275)
Амортизацiйнi вiдрахування, тис. грн.
(30) (16) (46)
Знецiнення (зменшення корисностi), тис. грн.
Вибуло, тис. грн.
178 0
178
Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.

Знос та зменшення корисностi на 31.12.2020, тис. грн. (120) (14)
Чиста балансова вартiсть на 01.01.2020, тис. грн.
70
11
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2020, тис. грн.
21
4
25

(134)
81

Переоцiнка основних засобiв у 2019-2020 рр. не проводилася. Iнших змiн вартостi, крiм
розкритих у таблицi, не було.
Активiв, класифiкованих як утримуваних для продажу або груп вибуття не має. Припиненої
дiяльностi не було. Ознак знецiнення основних засобiв виявлено не було, збитки вiд зменшення
корисностi не визнавалися. Вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi не проводилося.
Амортизацiя основних засобiв визнавалася як витрати, не капiталiзувалася у балансову вартiсть
iнших активiв. Компанiя не веде будiвництва або ремонтних робiт власними силами. Курсових
рiзниць та їхнього впливу на балансову вартiсть основних засобiв немає.
Всi основнi засоби, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать Компанiї без будь-яких
обмежень права власностi. Основних засобiв, переданих у заставу, або у забезпечення
зобов'язань, у т.ч. третiх осiб, немає.
Протягом 2020 року Компанiя не отримувала основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Станом на 31.12.2020 контрактнi зобов'язання з придбання основних засобiв у Компанiї вiдсутнi.
Вiдшкодування вартостi ранiше пошкоджених (втрачених) основних засобiв не проводилося.
Основних засобiв, що тимчасово не використовуються або вибули з експлуатацiї, немає.
Повнiстю замортизованих основних засобiв, що знаходяться у використаннi на 31.12.2020 р.
немає.
Компанiя не володiє основними засобами, вартiсть яких, за умови оцiнки за iсторичною
собiвартiстю, може суттєво вiдрiзнятися вiд їхньої справедливої вартостi.
4. Нематерiальнi активи
По класах
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi
Програмне забезпечення Право
оренди
ВСЬОГО:
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2020, тис. грн.
499 20
0
519
Придбано, тис. грн. Створено, тис. грн. Вибуло, тис. грн.
20
20
Переоцiнка, тис. грн.Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2020, тис. грн.
499 0
0
499
Знос та зменшення корисностi на 01.01.2020, тис. грн. (226) (18) 0
(244)
Амортизацiйнi вiдрахування, тис. грн.
(93) (2)
0
(96)
Знецiнення (зменшення корисностi), тис. грн. Вибуло, тис. грн.
20
20
Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.
Знос та зменшення корисностi на 31.12.2020, тис. грн. 1
0
0
1
Чиста балансова вартiсть на 01.01.2020, тис. грн.
273 2
0
275
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2020, тис. грн.
180 0
0
180
Компанiя не має нематерiальних активiв з невизначеним термiном корисного використання.
Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася, податкових ефектiв у зв'язку з переоцiнкою
немає. Iнших змiн вартостi, крiм розкритих у таблицi, не було. Курсових рiзниць та їхнього
впливу на балансову вартiсть нематерiальних активiв
немає. Нематерiальних активiв,
придбаних у зв'язку з придбанням бiзнесу, а також нематерiальних активiв, класифiкованих як
утримуваних для продажу не було та немає, тому такi рядки не включено до наведеної вище

таблицi, в якiй розшифровано змiни чистої балансової вартостi.
Придбавання нематерiальних активiв за рахунок державних субсидiй (грантiв тощо) не
Придбавання нематерiальних активiв за рахунок державних субсидiй (грантiв тощо) не було.
Дослiджень та розробок у розумiннi МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" не було.
Всi нематерiальнi активи, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать Компанiї без
будь-яких обмежень права власностi. Нематерiальних активiв, переданих у заставу, або у
забезпечення зобов'язань, у т.ч. третiх осiб, немає. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi, але
контрольованих Компанiєю нематерiальних активiв, немає. Договiрних зобов'язань щодо
придбання нематерiальних активiв у майбутньому немає. Попереднiх оплат у зв'язку з
придбанням чи продажем нематерiальних активiв у майбутньому немає. Ознак знецiнення
функцiонуючих нематерiальних активiв виявлено не було, збитки вiд зменшення корисностi не
визнавалися. Вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi не проводилося. Нематерiальних
активiв, що тимчасово не використовуються або вибули з експлуатацiї, немає.
5. Договори страхування, дебiторська заборгованiсть iз страхування.
Договором страхування (або страховим контрактом) Компанiя визнає контракт, згiдно з яким
вона приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса),
погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна
майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.
Страховий ризик є значним, якщо i тiльки якщо за будь-яким сценарiєм, за винятком сценарiїв,
яким бракує комерцiйної сутностi, страховий випадок може змусити страховика здiйснити
значнi виплати. Компанiя розглянула значимiсть страхового ризику за кожним окремим своїм
контрактом iз страхувальниками: всi контракти передбачають значнi страховi виплати (у
порiвняннi з виплатами, наприклад, у разi розторгнення контракту), але тiльки у разi настання
страхового випадку. Тобто, всi контракти мiстять значний страховий ризик та є страховими
контрактами.
Дохiд вiд надання послуг у страховiй дiяльностi визнається в момент виникнення зобов'язань
страховика перед страхувальником, в залежностi вiд дати набуття чинностi договору
страхування, i визначається з урахуванням зменшення суми страхових премiй на суму премiй,
переданих у перестрахування, а зароблений дохiд з урахуванням змiн у резервах
незароблених премiй та долi перестраховика у цих резервах..
Дебiторська заборгованiсть по премiях до отримання вiд договорiв страхування визнається в
повнiй сумi у момент набуття чинностi договору страхування.
Протягом 2019-2020 рокiв не було списано безнадiйної заборгованостi зi страхування. Станом на
31.12.20 р.
Непрострочена дебiторська заборгованiсть за укладеними договорами страхування станом на
31.12.2020 року складає:
за окремими видами страхування -0 тис.грн.
з iнших видiв страхування- 0 тис.грн.
6. Дебiторська заборгованiсть iнша
Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка
дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова
вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв
та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки
окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi
групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi
свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї
непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи
дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як
збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю,
яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд
зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування
визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi
вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо
таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи
називають "неузгодженiстю облiку"), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або
зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка
дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату
оцiнки.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату,
такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2020 р. складає-2 тис.грн.
7. Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України
(НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного
перiоду.
Склад грошових коштiв
На 31.12.2019 р., тис. грн. На 31.12.2020 р., тис. грн.
Каса 0
0
Поточнi рахунки у банках 0
29
Депозитнi рахунки в банках0
0
Грошовi кошти в дорозi (якщо є) 0
0
Разом 0
29

Всi грошовi кошти доступнi для використання. Негрошовi операцiї за фiнансовою та
iнвестицiйною дiяльнiстю Компанiї не вiдбувались. Операцiй з продажу та придбань майнових
комплексiв у 2020 роцi не було.
8.Iншi фiнансовi iнвестицiї
8.1. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю
з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про
прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.
Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2019 (тис. грн.)
Балансова вартiсть
на 31.12.2020 (тис. грн.)
Акцiї пiдприємств, iнвестицiйнi сертифiкати
58967 33680
Корпоративнi права 0
0
9. Знецiнення активiв
В кiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя, у вiдповiдностi до МСФЗ (IAS) 36
"Зменшення корисностi активiв", оцiнює, чи є ознаки того, що кориснiсть активiв може
зменшитися. Компанiєю, станом на 31.12.2020 року,було виявлено ознаки зменшення
корисностi, збитки вiд зменшення корисностi визнавались. Вiдбулося знецiнення фiнансових
iнвестицiй (цiнних паперiв), обiг яких заблоковано Комiсiєю НКЦПФР на загальну суму 22965
тис.грн.:
акцiї ВАТ "ГРАНД IНДАСТРI ГРУП" на суму
500 тис.грн.;
iнвестсертифiкати ПАТ "ЗНКIФ "Прем'єр естейт iнвестмент" на суму 2700 тис.грн.
акцiї ПАТ "КВIФ "Горизонт" НВЗТ" на суму
1500 тис.грн.;
акцiї ПАТ"ЗНВКIФ "АЛЬТАIР IНВЕСТ" на суму
1500 тис.грн.;
акцiї ПАТ"КОМБIНАТ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО-БУДIВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" на
суму
1500 тис.грн.;
акцiї ПРАТ "КБ "Транспортер" на суму
5820 тис.грн.;
Iнвестсертифiкати ТОВ "КУА "ХОЛДИНГ ГРУП" (ЗНВПIФ "ЛАЙФ САЙЕНС") на суму
1000 тис.грн.;
Акцiї ВАТ "БIОТЕХМЕТ" на суму
467 тис.грн;
Акцiї ВАТ "Будпроект" на суму
651 тис.грн.;
Акцiї ВАТ "Завод Монолiтспецмонтаж" на суму
88 тис.грн.;
Акцiї ВАТ "Нафтогазтехнiка" на суму
389 тис.грн.;
Акцiї ВАТ "СП "Бiодизель" на суму
156 тис.грн.;
Акцiї ВАТ "Укрреконструкцiя" на суму
4694 тис.грн.;
Акцiї ПАТ "Краматорський завод металургiйного обладнання" на суму 2000 тис.грн.
10. Iншi активи
Iнших активiв, що не увiйшли до статей балансу i потребують роз шифровку Компанiя немає.
11. Статутний капiтал та iншi статтi власного капiталу
Власний капiтал Компанiї складається з: статутного капiталу, резервного капiталу,
нерозподiленого прибутку.
Зареєстрований капiтал Товариства - це статутний капiтал , який на звiтну дату складає30 000
000,00 (тридцять мiльйонiв) грн. 00 коп. Капiтал розподiлено на 30 000 000 (тридцять
мiльйонiв)простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна. Формування та

оплата статутного капiталу Товариства на звiтну дату здiйсненi в повному обсязi.
Реєстра акцiонерiв ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" станом на 31.12.2020р.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

П.I.Б. Частка, %
Бедiм Олександр Васильович
9,99
Марушева Оксана Георгiївна
9,99
Московка Костянтин Володимирович
Грущенко Геннадiй Павлович
9,97
Сапота Вiра Миколаївна 9,98
Шкондiна Тетяна Iванiвна 9,99
Живушко Олександр Сергiйович 9,98
Коваленко Олександр Олексiйович
Авдєєв Олександр Олександрович 4,98
Пилипенко Свiтлана Юрiївна
5,15
Божко Вiталiй Олександрович
9,99
РАЗОМ
100,00

9,99

9,99

Всi акцiонери вiдповiдають встановленим законодавством вимогам.
Статутний капiтал сплачений повнiстю, згiдно з вимогами законодавства.
Резервний капiтал, призначений для покриття збиткiв, що формується згiдно з вимогами
законодавства України складає 29580 тис.грн.
12. Резерви
12.1 Страховi резерви
Страховi резерви формуються вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про
страхування" та подiляються на такi види:
резерв незароблених премiй розраховується на будь-яку звiтну дату методом 1/365,
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв,який складається iз розрахованої суми
фактично заявлених страхових випадкiв,резерв заявлених, але не виплачених збиткiв визначається Товариством за кожним видом страхування на пiдставi вiдомих вимог
страхувальникiв, отриманих у будь-якiй формi
(письмова
заява,
факсимiльне
повiдомлення тощо), у залежностi
вiд
сум
фактично зазнаних або очiкуваних
страхувальниками збиткiв (шкоди) у результатi настання страхового випадку;
резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi формується за кожним видом страхування
окремо методом Метод Борнхуеттера-Фергюссона.
На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює адекватнiсть своїх визнаних страхових
резервiв (зобов'язань), у вiдповiдностi до МСФЗ 4 "Страховi контракти".
Частки перестраховикiв у страхових резервах (зобов'язаннях) визнаються як активи
перестрахування. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду компанiя оцiнює, чи iснують об'єктивнi
свiдчення того, що кориснiсть активiв перестрахування зменшилася. Кориснiсть активу
перестрахування зменшується, якщо:
є об'єктивне свiдчення того, що внаслiдок подiї, яка вiдбулася пiсля первiсного визнання
активу перестрахування, компанiя може не отримати всi суми, якi повиннi їй сплачуватися за
умовами контракту; та
вплив такої подiї на суми, якi отримає компанiя вiд перестраховика, можна достовiрно
оцiнити.
Страховi резерви є рiзновидом зобов'язань, що не дисконтуються вiдповiдно до п. 25 МСФЗ
(IFRS) 4 "Страховi контракти".
Згiдно з п. 14 МСФЗ (IFRS) 4, Компанiя не визнає як зобов'язання будь-якi резерви щодо
ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими
контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань

збитковостi). Компанiя розкриває структуру визнаних страхових резервiв у валовiй та чистiй
сумах, за категорiями резервiв, станом на кiнець кожного перiоду.
Страховi резерви в фiнансовiй звiтностi

представленi:

Показники На 31.12.2019, тис. грн.
На 31.12.2020, тис. грн.
Валова сума
Резерв незароблених премiй
0
0
Резерви збиткiв:
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 0
0
- резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi
0
0
Iншi страховi резерви
0
0
Всього страхових резервiв, валова сума 0
0
Частка перестраховикiв у страхових резервах
Резерв незароблених премiй
0
0
Резерви збиткiв:
(0)
(0)
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (0)
(0)
- резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi
(0)
(0)
Iншi страховi резерви
(0)
(0)
Всього частки перестраховикiв у страхових резервах 0
0
Чиста сума
Резерв незароблених премiй
0
0
Резерви збиткiв:
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 0
0
- резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi
0
0
Iншi страховi резерви
0
0
Всього страхових резервiв, чиста сума
0
0
Iнших страхових резервiв у компанiї немає.
Перевiрка адекватностi (достатностi) страхових зобов'язань (резервiв)
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на кожну звiтну
дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi
оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує,
що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених
аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв є неадекватною в контекстi
розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю
визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює адекватнiсть визнаних нею
страхових резервiв, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за
страховими контрактами. Отриманi результати тесту пiдтвердили адекватнiсть сформованих
резервiв (зобов'язань) станом на 31.12.2020 р. по всiх видах страхування, величина сформованих
резервiв є достатньою. Додатковi резерви не доформовуються.
12.2 Iншi забезпечення
Резерв щорiчних вiдпусток формується на основi розрахунку зобов'язання за щорiчною
вiдпусткою, виходячи з кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки та середньої заробiтної плати за
останнi 12 мiсяцiв та соцiальних нарахувань(ЄСВ).
Компанiя створює забезпечення виплат персоналу з майбутнiх щорiчних вiдпусток, з
урахуванням витрат на єдиний соцiальний внесок у розмiрi 22,0%. Станом на 31.12.2020 було
нараховано забезпечення в сумi ,0 тис.грн. Забезпечення оцiнено наступним чином, тис. грн. :

Забезпечення на 01.01.2020 -Використано + Сформовано
(-Сторновано)
Забезпечення на 31.12.2020
0
(66) 142 76
Також, у статтi балансу "Поточнi забезпечення" визнаний забезпечення виплат персоналу в
сумi 0 тис.грн.
13. Вiдстроченi податки
Вiдстроченi податковi активи в Компанiї вiдсутнi,при складаннi податкової декларацiї,Компанiя
застосовує коригування фiнансового результату до оподаткування на всi рiзницi.
Станом на 31.12.2020 р. вiдстрочених податкiв немає.
14. Фiнансовi зобов'язаннi та iнша кредиторська заборгованiсть
Фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку, Компанiя не має. Iншi фiнансовi зобов'язання облiковуються
за амортизованою вартiстю iз застосуванням ефективної ставки.
Iншi фiнансовi зобов'язання є поточними, позик (кредитiв) Компанiя не має, iншi
короткостроковi зобов'язання фактично не амортизують, тому що оцiнено, що будуть погашенi
протягом 12 мiсяцiв. Балансова вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй вартостi.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та поточна кредиторська заборгованiсть
за страховою дiяльнiстю складають 291 тис.грн.
15. Умовнi та договiрнi зобов'язання
Договiрнi зобов'язання
Компанiя немає нiяких договiрних невiдказних чи iнших обтяжливих зобов'язань. Компанiя не
має договiрних зобов'язань з майбутнього придбання або продажу основних засобiв,
iнвестування тощо. Компанiя не виступає поручителем (не надавала гарантiй).
Умовнi зобов'язання
Компанiя не має умовних активiв чи зобов'язань станом на 31.12.2020 р. В звiтному перiодi
судовi позови щодо виконання страховиком зобов'язань за договорами страхування
(перестрахування) вiдсутнi.
16. Доходи та витрати
Доходи, що було включено до рядку 2010 "Чистi заробленi страховi премiї":
Склад 2020, тис. грн.
2019 тис. грн.
Доходи вiд страхової дiяльностi 150 0
ВСЬОГО:
150 0

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами.
Збитки за страховими виплатами у 2019 - 2020 роках вiдсутнi.
Iншi доходи
Стаття 2020, тис. грн.
2019, тис. грн.
Доходи вiд реалiзованих фiнансових iнвестицiй(акцii,облiгацiї)
ВСЬОГО:
86
0
Iншi витрати:
Стаття 2020, тис. грн.

2019, тис. грн.

86

0

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй(акцii,облiгацiї)
ВСЬОГО:
0
0

0

0

Аквiзицiйнi витрати
Компанiя у 2020 року мала аквiзицiйнi витрати в сумi 0 тис.грн. та витрати на збут в сумi 60
тис.грн.,якi визнанi у Звiтi про сукупний дохiд. Склад витрат, якi Компанiя розглядає як
аквiзицiйнi: комiсiйнi винагороди агентам-юридичним особам.. Вiдстрочених аквiзицiйних
витрат Компанiя не має. ( DAC) в момент понесення таких витрат повиннi вiдкладатися (як
актив) та у подальшому визнаватися витратами по мiрi визнання доходу по пов'язаних з ними
договорах, амортизуючи вiдповiдно до методiв визнання вiдповiдних резервiв незароблених
премiй.
Винагороди працiвникам
Крiм операцiйних витрат по їхнiй функцiї, Компанiя розкрила операцiйнi витрати по елементах
за їхнiм характером. Додатково розкриваємо наступну iнформацiю щодо винагород
працiвникам: Компанiя не бере участi у недержавних пенсiйних планах; умовних зобов'язань,
якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями з виплат по закiнченнi трудової дiяльностi, вихiдних
допомог тощо немає. Склад витрат, пов'язаних з персоналом та залученням фiзичних осiб за
цивiльно-правовими договорами :
Стаття 2020 рiк,
тис. грн.
2019рiк,
тис. грн.
Оплата працi (ФОТ) 142 32
Оплата непрацездатностi 0
0
Iншi витрати на персонал 0
0
Витрати за цивiльно-превовими договорами (не персонал)
0
0
УСЬОГО : 142 32
Єдиний соцiальний внесок на витрати на персонал
31
13
Єдиний соцiальний внесок на витрати за цивiльно-правовими договорами
Внески на недержавне пенсiйне страхування персоналу 0
0
17. Iншi статтi доходiв та витрат
Iншi фiнансовi доходи:
Стаття 2020 рiк,
тис. грн.
2019 рiк,
тис. грн.
Вiдсотки за депозитами
0
0
Вiдсотки за облiгацiями
0
0
Суми страхових виплат,компенсованi перестраховиками
ВСЬОГО
0
0
18. Податки на прибуток
Найменування показника 2020 р.,
тис. грн.
2019 р.,
тис. грн.
Поточний податок на прибуток
4
Вiдстроченi податковi активи:

0

0

0

0

0

на початок звiтного року 0
0
на кiнець звiтного року
0
0
Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року 0
0
на кiнець звiтного року
0
0
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 4
0
у тому числi:
поточний податок на прибуток
4
0
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
0
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
Вiдображено у складi власного капiталу - усього
0
0
у тому числi:
поточний податок на прибуток
0
0
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
0
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань

0
0

0

0
0

0

Ставки податку:
Ставка оподаткування операцiй iз страхування - 3% для 2019 та 2020 i подальших рокiв;
Ставка податку на прибуток загальна - 18%.
Умовних зобов'язань чи умовних активiв вiд нерозв'язаних суперечок з податковими органами
немає. Припиненої дiяльностi та пов'язаних з нею витрат/доходiв з податку немає.
19. Управлiння ризиками
Згiдно з вимогами пунктiв 38, 39 МСФЗ 4 "Страховi контракти", МСФЗ 7 "Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї", Компанiя розкриває: цiлi, полiтики та процедури
управлiння ризиками, якi виникають внаслiдок страхових контрактiв, та методи, якi
використовуються для управлiння цими ризиками; iнформацiю про страховий ризик, включаючи
концентрацiю страхового ризику, чутливiсть до страхового ризику, динамiку страхових виплат;
iншi ризики, розкриття яких вимагається.
Найбiльшi ризики в областi страхування пов'язанi з прийняттям страхових ризикiв i виконанням
зобов'язань стосовно укладених страхових договорiв. Крiм цього, страховик наражається на
iнвестицiйнi ризики, пов'язанi з необхiднiстю покривати технiчнi резерви активами, вкладеними
в рiзнi фiнансовi iнструменти, а також iншi: ринковi ризики, кредитнi ризики, ризики
лiквiдностi.
Керiвництво Компанiї визначило ризики i розробило процедури з управлiння ними.
Страховi ризики - найпоширенiшi ризики, з якими Компанiя стикається щодня. Ризики за
договорами страхування, iншого нiж страхування життя, зазвичай є покритими протягом одного
року. Стратегiя страхування має на метi забезпечити оптимальну диверсифiкацiю застрахованих
ризикiв за категорiями та сумами ризику. Розрахунок тарифiв i цiн на страховi продукти
вiдображає нинiшнi ринковi умови i покриває найiмовiрнiшi припущення, необхiднi для
коригування майбутнiх результатiв. Дотримання цього контролюється керiвництвом на
безперервнiй основi. Угоди, якi вимагають спецiального дозволу, є предметом особливої уваги
Керiвництва Компанiї. Наступний опис дає коротку оцiнку головних страхових продуктiв
Компанiї i способiв, за допомогою яких вона управляє пов'язаними ризиками.
1. Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
Цей вид
страхування
компенсує
збитки, якi виникли внаслiдок: тимчасової
непрацездатностi (в тому числi професiйної), травматичних ушкоджень органiзму, незалежно
вiд ступеню непрацездатностi, стiйкої непрацездатностi, в тому числi професiйної (встановлення
iнвалiдностi), смертi Застрахованої особи. Страховим ризиком за договором страхування є
нещасний випадок, який стався iз Застрахованою особою.
Найбiльшi збитки з'являються у разi стiйкої втрати працездатностi (встановлення групи

iнвалiдностi) та смертi Застрахованої особи.
Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосованих Правил страхування. Страховий
тариф розраховується шляхом множення базової рiчної тарифної ставки на поправочнi
коефiцiєнти, що враховують рiвень ризику i умови договору страхування. Для врахування
рiвня ризику за договором страхування iстотнi обставини, якi мають суттєве значення для
оцiнки ризику, за якими встановленi вiдповiднi поправочнi коефiцiєнти до базового тарифу.
Якщо декiлька iстотних обставин мають рiзний рiвень ризику, вибирається група з бiльшим
ризиком. При цьому враховується iнтенсивнiсть дiї того чи iншого фактору (час перебування на
роботi з пiдвищеним рiвнем ризику, частота занять спортом, група спортивного рiвня та iншi).
При оцiнцi iнших умов договору страхування (кiлькiсть застрахованих осiб за одним договором,
порядок i термiни сплати страхових платежiв, повний чи вибiрковий склад страхових ризикiв i
виключень iз страхових випадкiв, розмiр страхової суми за однiєю застрахованою особою i т. i.)
тариф коригується шляхом застосування поправочних коефiцiєнтiв.
2. Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Цей вид страхування компенсує збитки, якi виникли внаслiдок: пожежi, вибуху, влучення
блискавки, смерчу, урагану, бурi, шторму, тайфуну, сходу снiгових лавин, обвалу, селi, повенi,
паводку, зливи, граду, просiдання грунту, затоплення грунтовими водами, падiння дерев,
камiння, землетрусу, падiння лiтальних апаратiв. Найбiльшi збитки з'являються у разi пожежi
та вибуху.
Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування. Страховий
тариф розраховується шляхом множення тарифної ставки, розрахованої актуарно, на поправочнi
коефiцiєнти, що враховують ступiнь ризику i умови договору страхування.
При проведенi оцiнки конкретного ризику з урахуванням галузi дiяльностi Страхувальника,
виду будiвель i споруд (дерев'янi, металевi, мiшанi, залiзобетоннi, кам'янi),
пожежонебезпечностi майна (нафтопродукти, хiмiчнi, газовi продукти, iншi продукти, якi легко
запалюються), мiсцезнаходження майна, що страхується, призначення майна, строку
експлуатацiї, вiдстанi до найближчої пожежної частини, наявностi пожежної сигналiзацiї,
розмiру максимально можливого збитку та iнших суттєвих в кожному конкретному випадку
факторiв доцiльне використання поправочних коефiцiєнтiв до тарифу.
3. Добровiльне страхування майна
Страхування покриває ризики: дiї на застраховане майно води (або iншої рiдини) з
водопровiдних, каналiзацiйних, опалювальних та протипожежних систем; пошкодження (биття)
вiконного скла, дзеркал та вiтрин; пошкодження, руйнування, знищення або втрата
застрахованого майна внаслiдок протиправних дiй третiх осiб (хулiганських дiй, крадiжки,
грабежу або розбою); наїзду технiки, що рухається; аварiй технiчних систем, в тому числi
систем енергопостачання; проникнення рiдин з iнших примiщень. При страхуваннi приватного
нерухомого майна найчастiше зустрiчаються ризик заливання та крадiжки.
Зазвичай про вимоги зi страхування майна страхувальники заявляють негайно, i вони можуть
бути врегульованi без затримок. При визначеннi розмiру страхового платежу Компанiя
використовує обчисленi актуарно страховi тарифи, якi встановлюють середнiй розмiр
страхового платежу з одиницi страхової суми. Конкретний розмiр страхового тарифу
визначається в Договорi страхування за згодою сторiн i встановлюється з урахуванням рiвня
ризику i умов договору страхування шляхом використання поправочних коефiцiєнтiв до
страхового тарифу.
4. Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Страховi ризики: збитки вiд втрати, недостачi, пошкодження або псування всього або частини
застрахованого вантажу через дiю будь-яких подiй
Предметом договору страхування за цим видом є майновi iнтереси Страхувальника
(Вигодонабувача), що не суперечать закону i пов'язанi з володiнням, користуванням i
розпорядженням вантажем.
5. Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за

непогашення кредиту)
Предметом
договору
страхування
є майновi iнтереси, що не суперечать закону,
пов'язанi iз:
- збитками страхувальника (кредитодавця) внаслiдок непогашення або неповного погашення
позичальником кредиту та/або нарахованих за ним вiдсоткiв;
- вiдповiдальнiстю страхувальника
(позичальника)
перед кредитодавцем за
непогашення або неповне погашення кредиту та/або нарахованих за ним вiдсоткiв, визначених у
кредитному договорi.
Страховi ризики: ризик завдання збиткiв Кредитнiй установi внаслiдок невиконання
Позичальником всiх або частини своїх грошових зобов'язань перед Кредитною установою,
передбачених умовами Кредитного договору, укладеного мiж Позичальником та Кредитною
установою.
6 . Добровiльне медичне страхування (безперервного страхування здоров'я)
Предметом договору страхування є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi зi
здоров'ям та працездатнiстю страхувальника чи застрахованої особи, визначеної
страхувальником у договорi страхування за згодою застрахованої особи
Страховi ризики - у зв'язку з:
- захворюванням страхувальника (застрахованої особи);
- загостренням хронiчного захворювання страхувальника (застрахованої особи);
- розладом здоров'я страхувальника (застрахованої особи) внаслiдок нещасного випадку або
протиправних дiй iнших осiб;
- вагiтнiстю та пологами страхувальника (застрахованої особи);
- необхiднiстю проведення медичних заходiв профiлактичного та (або) оздоровчого характеру.
7. Страхування здоров'я на випадок хвороби
Предметом договору страхування є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi зi
здоров'ям та працездатнiстю страхувальника чи застрахованої особи, визначеної
страхувальником у договорi страхування за згодою застрахованої особи
Страховi ризики - у зв'язку з:
- захворюванням страхувальника (застрахованої особи);
- загостренням хронiчного захворювання страхувальника (застрахованої особи);
- розладом здоров'я страхувальника (застрахованої особи) внаслiдок нещасного випадку або
протиправних дiй iнших осiб;
- вагiтнiстю та пологами страхувальника (застрахованої особи);
- необхiднiстю проведення медичних заходiв профiлактичного та (або) оздоровчого характеру.
8. Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника))
Предметом договору є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з
вiдшкодуванням шкоди, заподiяної страхувальником або iншою особою, цивiльна
вiдповiдальнiсть якої застрахована, життю, здоров'ю, працездатностi, майну третiх осiб.
Страховi ризики є виникнення вiдповiдно до чинного законодавства вiдповiдальностi та
обов'язку Страхувальника за законом вiдшкодувати шкоду, заподiяну:
а) життю, здоров'ю третiх осiб внаслiдок дiй або бездiяльностi Страхувальника;
б) майну (майновим iнтересам) третiх осiб внаслiдок дiй або бездiяльностi Страхувальника.
9. Добровiльне страхування наземного транспорту.
Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать
законодавству України, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням наземним
транспортом.
Страховi ризики: є пошкодження або знищення (конструктивна загибель) залiзничного
транспортного засобу внаслiдок:

1. аварiї чи катастрофи;
2. стихiйного лиха;
3. недолiки в поїзднiй чи маневровiй роботi;
4. пожежi;
5. вiдмови агрегатiв, систем, вузлiв та механiзмiв;
6. протиправних дiй третiх осiб.
10. Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
Предметом договору є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать чинному
законодавству України,
пов'язанi з матерiальними збитками Страхувальника внаслiдок
неналежного виконання (невиконання) контрагентом Страхувальника своїх договiрних
зобов'язань, вiдповiдно до договору.
Страховi ризики це факт понесення фiнансових витрат Страхувальником при невиконаннi
(неналежному виконаннi) договiрних зобов'язань контрагентами Страхувальника за угодами мiж
Страхувальником i цими контрагентами внаслiдок таких причин:
пожежею (в тому числi ударом блискавки);
стихiйними явищами;
вибухами газу, котлiв, машин, апаратiв тощо;
аварiями опалювальних, водопровiдних, каналiзацiйних та протипожежних систем;
падiнням пiлотованих об'єктiв та апаратiв або їх частин i уламкiв;
наїздом технiки, що рухається;
проникненням води з iнших (чужих) примiщень;
припиненням постачання електроенергiї, води, пару тощо через пожежу, аварiї або
стихiйнi явища;
протиправними дiями третiх осiб, за якi передбачається кримiнальна вiдповiдальнiсть
згiдно статей Кримiнального кодексу України: (185 "Крадiжка", 186 "Грабiж", 187 "Розбiй").
Компанiя контролює i реагує на змiни загальної економiчної та комерцiйної ситуацiї, в якiй вона
працює, готова для внесення необхiдних змiн до Правил страхування.
Концентрацiя страхового ризику
У процесi страхування можуть виникати концентрацiї ризику, де конкретна подiя або ряд подiй
можуть вплинути на зобов'язання Компанiї. Такi концентрацiї можуть виникати з одного
договору страхування або з певної кiлькостi пов'язаних договорiв i призводити до обставин,
коли можуть виникнути iстотнi зобов'язання. Концентрацiя страхового ризику формується пiд
впливом рiзних збiгiв i повторюваних подiй. Наприклад, якщо при страхуваннi вiд нещасних
випадкiв страховий випадок виникає одночасно з декiлькома особами, якi уклали страховий
договiр з Компанiєю, або якщо при страхуваннi майна щiльно населений регiон пiддається
впливу одного i того ж зовнiшнього чинника (наприклад, пожежi, який легко поширяться з
одного об'єкта на iнший, i запобiгти цьому неможливо). Крiм цього, Керiвництву вiдомо, що
концентрацiя ризику можлива внаслiдок страхування множинних ризикiв.
Ключовi методи Компанiї з управлiння цими ризиками є подвiйними. По-перше, за допомогою
належної оцiнки ризикiв та належно виконуваного страхування. Компанiя не пiдписує ризики,
якщо очiкуваний прибуток не вiдповiдає передбачуваним ризикам. По-друге, ризик може
управлятися через використання перестрахування (якщо це є необхiдним). Концентрацiя
страхових ризикiв представленi в таблицi нижче:
Станом на 31.12.2020 р.
Види страхування Страховi премiї по договорах страхування (пряме) за 2020 рiк,,
тис. грн.
Страховi премiї
за договорами вхiдного перестрахування за 2020 рiк, тис. грн. Страховi премiї,
переданi в перестрахування за 2020 рiк, тис. грн. Кiлькiсть договорiв за 2020 рiк, штук
1
2
3
4
5

Добровiльнi види страхування:
страхування фiнансових ризикiв
Всього:
150 0
0

150
1

0

0

1

Компанiя розробила рiзнi механiзми контролю i управлiння, щоб обмежити страховий ризик.
Але, незалежно вiд цього, керiвництво Компанiї розумiє, що iснує ризик того, що оцiнка
страхового ризику може бути недостатньо якiсною, i можуть бути прийнятi невiрнi рiшення.
Також iснує ризик, що страховi виплати не будуть вiдповiдати завданим збиткiв, або час на
адмiнiстрування вимог по вiдшкодуванню збиткiв буде займати тривалий перiод. Для того, щоб
зменшити цi ризики, Компанiя дотримується суворої послiдовностi процесiв, якi вiдбуваються
пiд час укладання договорiв страхування, страхового адмiнiстрування i врегулювання вимог
щодо вiдшкодування. Цi процеси монiторяться Керiвництвом Компанiї на постiйнiй основi.
Аналiз чутливостi
Процес, який використовується для виконання аналiзу чутливостi, призводить до нейтральних
оцiнок найбiльш ймовiрного або очiкуваного результату. Джерелом даних, що використанi для
припущень про фактори, до яких виявляється чутливiсть, є внутрiшня експертна думка. Надалi
припущення будуть перевiрятися та iнформацiя буде накопичуватися. У зв'язку зi специфiкою
бiзнесу складно з упевненiстю передбачити результат будь-якої вимоги i кiнцеву вартiсть
заявлених вимог. Кiлькiсний вимiр рiвня чутливостi окремих припущень, наприклад, у зв'язку iз
законодавчими змiнами або недостовiрнiстю методики оцiночного розрахунку, є неможливим.
Також на оцiнювану суму може впливати ризик того, що вимоги будуть представленi з
запiзненням i т.д. Кожна заявлена вимога оцiнюється окремо в кожному конкретному випадку.
Предметом наведеного далi аналiзу є обгрунтовано можливi змiни припущень при незмiнностi
всiх iнших припущень iз вiдображенням впливу на валову/ чисту суму зобов'язань, прибуток до
оподаткування та капiтал (пiсля оподаткування). Так, використанi припущення є наступними.
Головним припущенням є стабiльнiсть кiлькостi вимог у часi (середнi значення) та стабiльно
короткий термiн врегулювання вимог. Керiвництво очiкує, що розвиток вимог в майбутньому
буде таким, як i в минулому, тобто не очiкується пiдвищення середньостатистичного рiвня
страхових випадкiв i пов'язаних з ними факторiв. Але iнфляцiйнi процеси можуть пiдвищити
середню вартiсть страхових виплат, що очiкується (на 20%).
Фiнансовi ризики та управлiння ними
Компанiя наражається на фiнансовi ризики внаслiдок операцiй з фiнансовими iнструментами.
Фiнансовi ризики включають в себе: ринковий ризик, кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Метою (цiллю) управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Нижче
буде наведено опис кожного з цих ризикiв i короткий опис методiв, якi Компанiя застосовує для
управлiння ними. Змiн в цiлях i методах управлiння ризиками не вiдбувалося.
Концентрацiї вказаних ризикiв у кiлькiсному вираженнi (що є очевидним i випливає з
iнформацiї, наведеної нижче в таблицях) визначаються шляхом групування фiнансових
iнструментiв, виходячи зi схожостi в характеристиках i однакового пiдлягання впливу змiн в
економiчних або iнших умовах. Схожiсть характеристик є наступною: валюта (гривня),
географiчний регiон (Україна), емiтенти та контрагенти (резиденти України). Компанiя не має
пiдстав для iнших характеристик, тому вважається, що всi ризики зконцентрованi саме по
вказаних характеристиках в однiй (єдинiй) групi. Кiлькiснi показники по цiй групi
характеристик дорiвнюють загальним кiлькiсним показникам та окремо не наводяться.
Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Компанiї, це пов'язано, в
основному, з iнвестицiйним ризиком. Для того щоб обмежити iнвестицiйний ризик,
здiйснюються iнвестицiї в рiзнi фiнансовi iнструменти. Пiд час вибору фiнансових iнструментiв
враховуються вимоги законодавства до страховикiв з формування i розмiщення резервiв.
Мiнiмiзацiю iнвестицiйних ризикiв Компанiя здiйснює двома способами: по-перше,

диверсифiкуючи iнвестицiйний портфель; по-друге, по можливостi, об'єктивно аналiзуючи
певний актив перед його купiвлею i вiдстежуючи подальшу iнформацiю щодо цього активу.
Депозити розмiщуються, в основному, в надiйних банках.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї, включаючи iнвестицiї, депозити в банках,
дебiторську заборгованiсть, пiдлягають наступним фiнансовим ризикам:
o Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання страховика,
iнвестицiї можуть знецiнитися, а прибутковiсть активiв зменшитися. Ринковий ризик
складається з ризику процентної ставки, цiнового ризику i валютного ризику (у разi володiння
валютою чи проведення валютних операцiй);
o Ризик втрати лiквiдностi: страховик може не виконати своїх зобов'язань з причини
недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, страховик
може бути змушений продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива
вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
o Кредитний ризик: Компанiя може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
(а) Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризик того, що майбутнi ринковi
умови можуть знецiнити iнструмент. Компанiя не пiддається значному валютному ризику, тому
що не здiйснює валютних операцiй i не має валютних залишкiв та заборгованостей.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися
внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для
окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.
Середнi процентнi ставки, що застосовувалися компанiєю у 2019 р. по процентних активах
(депозитах банкiв) - 9,5%, у 2020 р. - 7,8 %. Компанiя не пiддається значному ризику коливання
процентних ставок, оскiльки Компанiя не має кредитiв iз плаваючою ставкою, а активи, що
приносять процентний дохiд (за винятком дивiдендiв), також забезпеченi фiксованою
процентною ставкою. За оцiнкою керiвництва Компанiї, у найближчому майбутньому
чутливiсть коливання до процентних ставок буде аналогiчною.
(б) Ризик втрати лiквiдностi
Вiдповiдно до методологiї, що застосовується страховиками i стосується розмiщення технiчних
резервiв, Компанiя здiйснює iнвестицiї в рiзнi активи. Iнвестицiями з високим рiвнем лiквiдностi
можуть вважатися такi активи, як банкiвськi депозити до запитання, короткостроковi депозити,
iнвестицiї в цiннi папери, що користуються стабiльним необмеженим попитом тощо.
Термiни погашення по похiдних фiнансових зобов'язаннях не розкриваються окремо, т.я.
Компанiя таких не має. Фiнансових гарантiй, привелiйованих акцiй, iнших фiнансових
зобов'язань немає. Компанiя розкриває тiльки термiни погашення непохiдних фiнансових
зобов'язань. У таблицi нижче наведено розподiл недисконтованих непохiдних фiнансових
зобов'язань Компанiї (довгострокових та поточних, окрiм резервiв та вiдстрочених податкiв) за
групами згiдно з термiнами погашення, що залишилися вiд дати закiнчення звiтного перiоду
31.12.2020 р. до дати погашення. Часовi iнтервали умовно визначенi як до 3 мiсяцiв, вiд 3 до 12
мiсяцiв, бiльше 12 мiсяцiв:
Станом на 31.12.2020 по категорiях
Термiн погашення до 3 мiсяцiв, тис. грн. Термiн
погашення вiд 3 до 12 мiсяцiв, тис. грн. Термiн погашення бiльше 12 мiсяцiв, тис. грн.
Процентнi кредити та позики
0
0
0
Заборгованiсть (за товари, роботи, послуги)
0
291 0
Вся iнша кредиторська заборгованiсть
0
0
0
. (в) Кредитний ризик
Компанiя схильна до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор

не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик
регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за
допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення,
створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Також компанiя розкриває iнформацiю про кредитну якiсть фiнансових активiв, яка станом на
31.12.2019 р. не є анi простроченими, анi знецiненими - висока кредитна якiсть, прострочення,
затримок зi сплати чи iнших ознак знецiнення немає. Фiнансових активiв, що простроченi, але
не знецiненi, немає.
Балансова вартiсть фiнансових iнструментiв суттєво не вiдрiзняється вiд їхньої справедливої
вартостi (крiм акцiй та iнструментiв власного капiталу, що облiковуються за собiвартiстю, тому
що справедливу вартiсть неможливо визначити достовiрно). Грошовi кошти та депозити
вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi, поточна дебiторська та кредиторська заборгованiсть
вiдображає наймовiрнiшi очiкування справедливої вартостi її короткотермiнового погашення,
iншi активи перевiрено на знецiнення.
Керiвництво регулярно контролює дебiторську заборгованiсть в операцiях страхування.
Страховий полiс анулюється, якщо пiсля вiдповiдного повiдомлення страхувальник не сплачує
належну суму.
.
Управлiння капiталом
На виконання вимог МСФЗ (IAS)1 "Подання фiнансової звiтностi", страхова компанiя розкриває
цiлi, полiтики та процеси управлiння капiталом.
У якостi капiталу управляється власний капiтал Компанiї, у тому числi: статутний капiтал та
iншi статтi власного капiталу, а саме, резервний капiтал та нерозподiлений прибуток. Кiлькiснi
та якiснi данi про те, що управляється як капiтал, наведенi у вiдповiднiй примiтцi "Акцiонерний
капiтал та iншi статтi власного капiталу". Основнi цiлi управлiння капiталом: пiдтримання
достатностi капiталу, що встановлено законодавчо, та адекватностi капiталу для ведення
дiяльностi та максимiзацiї вигiд власникiв Компанiї. Компанiя управляє капiталом та змiнює
його у залежностi вiд економiчних вимог та вимог законодавства. Показник, що
використовується компанiєю для управлiння капiталом - коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
(показник концентрацiї власного капiталу, коефiцiєнт фiнансової незалежностi), що
розраховується як вiдношення власного капiталу до пiдсумку пасиву, мiнiмальне значення якого
встановлене Компанiєю бiльше 0,6 (бажано 0,75 - 0,99). Так, станом на 01.01.2020 р. коефiцiєнт
фiнансової стiйкостi становив - 0,8, станом на 31.12.2020 р. також 0,8.
ПрАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" не виконує нормативи достатностi капiталу та
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй
страховика на звiтну дату. 2020 рiк Компанiя закiнчує з дефiцитом прийнятних активiв в сумi
30362 тис.грн.
20. Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони
До зв'язаних сторiн компанiя вiдносить сторони визначенi у Законi України "Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та сторони визначенi у МСБО 24:
а) юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть компанiї (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть компанiї, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу
компанiї);
б) юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї;
в) юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим
учасником;
г) фiзичних осiб - членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї;
д) близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво

впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї;
є) юридична особа, яка перебуває пiд контролем або спiльним контролем фiзичних осiб,
визначених в пунктi а).
Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний перiод:
ПIБ
Операцiї
з
пов'язаними
сторонами
1 2
Заробiтна плата Авдєєв О.О. (Генеральний директор) 68115,00 грн.
Заробiтна плата Пилипенко С.Ю. (Головний бухгалтер)
59040,00 грн.
Виплати, одержанi провiдним управлiнським персоналом
Види виплат Звiтний перiод 2020 Попереднiй перiод 2019
Поточнi виплати (заробiтна плата) 143 38
Довгостроковi виплати
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi
Виплати при звiльненнi
Платежi на основi акцiй
Позики
Всього143 38
ФОРМА
для надання страховиком iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного
стрес-тестування
1. Вiдображення впливу стресiв на фiнансовий стан страховика
станом на 31.12.2020 року
i
Стресова подiя
?ВНАi ЗВНАi
1
Зменшення на 30% ринкової вартостi акцiй, якi перебувають у лiстингу на фондовiй
бiржi, що включенi до складу активiв балансу 0,0
0,00%
2
Зменшення на 40% ринкової вартостi акцiй, якi не перебувають у лiстингу, що включенi
до складу активiв балансу 72,0 0,21589%
3
Зниження на 10% цiн на облiгацiї пiдприємств, що включенi до складу активiв балансу
0,0
0,00%
4
Пiдвищення обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25%
0,0
0,00%
5
Зниження обмiнного курсу iноземних валют вiдносно гривнi на 25% 0,0
0,00%
6
Зниження ринкових цiн на нерухомiсть на 25% 0,0
0,00%
7
Збiльшення загальної суми виплат за обов'язковим страхуванням цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв страхування на 30% (для
страховикiв, що здiйснюють таке страхування) 0,0
0,00%
8
Збiльшення загальної суми виплат за медичним страхуванням (безперервним
страхуванням здоров'я) на 40% (для страховикiв, що здiйснюють таке страхування) 0,0
0,00%
9
Збiльшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням договорiв медичного страхування
(безперервного страхування здоров'я), на 10% (для страховикiв, що здiйснюють таке
страхування) 0,0
0,00%
10
Збiльшення рiвня смертностi для кожної вiкової групи на 15% (для страховикiв, що
здiйснюють страхування життя) 0,0
0,00%
11
Зменшення рiвня смертностi для кожної вiкової групи на 20% (для страховикiв, що
здiйснюють страхування життя) 0,0
0,00%
12
Збiльшення рiвня тимчасової втрати працездатностi, iнвалiдностi, отримання
травматичних ушкоджень, функцiональних розладiв здоров'я на 35% у перший рiк дiї договорiв
страхування та збiльшення рiвня тимчасової втрати працездатностi, iнвалiдностi, отримання

травматичних ушкоджень, функцiональних розладiв здоров'я на 25% протягом наступних рокiв
дiї договорiв страхування (для страховикiв, що здiйснюють страхування життя)
0,0
0,00%
Де
рiзниця мiж величиною нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних
страховика та величиною нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує i-ту
стресову подiю, у грн, що визначається за формулою
;
загальна величина нетто-активiв вiдповiдно до звiтних даних страховика у
грн;
величина нетто-активiв, оцiнених згiдно з припущенням, що описує i-ту
стресову подiю, у грн ( , n - кiлькiсть стресових подiй, n=12);
змiна величини нетто-активiв у вiдсотках, що визначається за формулою
.
2. Результат проведеного стрес-тестування
Єдиним можливим ризиком є ризик, пов'язанi зi зменшенням на 40% ринкової вартостi акцiй, якi
не перебувають у лiстингу, що включенi до складу активiв балансу, що може призвести до
падiння величини нетто-активiв на 0.21589%), i, на думку Компанiї, не є суттєвими.
3. Заходи щодо зменшення впливу ризикiв
Компанiя проводить полiтику диверсифiкацiї портфелю активiв з метою зниження ризикiв
надмiрної концентрацiї активiв.
Загальний рiвень ризику, що пов'язаний iз зазначеним сценарiєм контролюється за допомогою
системи управлiння ризиками, зокрема положеннями та процедурами, що передбаченi в полiтицi
управлiння iнвестицiями.

21. Подiї пiсля звiтного перiоду
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску вказана у Примiтцi 1. "Iнформацiя про
Товариство". Компанiя оцiнила в перiод з 01.01.2020 р. й до цiєї дати iснування наступних
подiй:
а)
подiй, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi
вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2020 рiк); та
б)
подiй, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають
коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв).
Пiсля дати балансу вiдсутнi подiї, якi можуть мати вплив на фiнансовий стан Товариства.
Генеральний директор
Головний бухгалтер
Пилипенко

О.О. Авдєєв
С.Ю.

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)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

4
5

6

7
8

9

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI
ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
21326993
Україна, 04070, мiсто Київ, вул.
Братська, будинок 5, квартира 11
0238
номер: 347/8, дата: 29.06.2017
з 01.01.2020 по 31.12.2020
02 - із застереженням
Ми провели аудит вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту
(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами
викладено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню
до Товариства згiдно з Кодексом
етики професiйних бухгалтерiв Ради
з мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ)
та етичними вимогами,
застосованими в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ. Ми провели аудит
вiдповiдно до обраної Товариством
концептуальною основою Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
У процесi проведення аудиту рiчної

фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС" аудитом визначено, що за
результатами дiяльностi 2020 року
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" отримано
збитки у сумi 27 795 тис грн, щодо
наявностi яких аудитор отримав
впевненiсть, провiвши необхiднi
аудиторськi процедури та зiбравши
вiдповiднi докази.
Сума отриманого збитку зменшила
розмiр нерозподiленого прибутку
(непокритого збитку) за рядком
1420 Звiту про фiнансовий стан
Товариства, що станом на 31 грудня
2020 року складає "мiнус" 26 055
тис грн та прямо вплинула на
пiдсумок власного капiталу за
Звiтом про фiнансовий стан
Товариства, який за пiдсумками
дiяльностi за 2020 рiк зменшився
майже у 2 рази.
Крiм того, управлiнський персонал
Товариства у фiнансовiй звiтностi
навiв виключно судження, проте не
провiв оцiнку макроекономiчного
впливу, що спричинений пандемiєю
COVID-19, яка вплинула на
економiку не тiльки поодиноких
пiдприємств, а в цiлому на
економiку України та Свiту.
Наприкiнцi 2019 року вперше
з'явились новини з Китаю про
поширення вiрусу COVID-19
(коронавiрус). У першi кiлька
мiсяцiв 2020 року вiрус поширився в
усьому свiтi, викликаючи перебої в
бiзнесi та економiчнiй дiяльностi. У
березнi 2020 року, Всесвiтня
органiзацiя охорони здоров'я
визнала ситуацiю з коронавiрусом
пандемiєю.
Поширення вiрусу мало
несприятливий вплив на економiчну
активнiсть у свiтi, включаючи
падiння на ринках капiталу та рiзке
зниження цiн на товари та послуги.
Внаслiдок цього, українськi

сувереннi кредитнi свопи за
дефолтами збiльшились у березнi
2020 року бiльш нiж удвiчi
порiвняно з 31 грудня 2019 року, та
бiльш нiж утричi вiд його
п'ятирiчного iсторичного мiнiмуму
досягнутого у лютому 2020 року.
У березнi 2020 року, уряд України
вжив низку обмежувальних заходiв
для запобiгання поширенню вiрусу
в країнi. Зокрема, були встановленi
обмеження на громадський
транспорт (включаючи мiжмiськi),
повiтряний рух мiж певними
країнами, роботу громадських
установ та громадськi заходи. Уряд
також закликав бiзнес перейти на
вiддалений режим роботи для своїх
працiвникiв. Крiм того, 17 березня
2020 року парламент України
прийняв новi закони, спрямованi на
пом'якшення наслiдкiв
коронавiрусу. Положення
скасовують деякi податковi вимоги,
задля пом'якшення фiнансових
втрат для пiдприємств, робiтникiв
та пенсiонерiв, постраждалих
внаслiдок економiчного
сповiльнення. Серед iнших змiн,
Закон пропонує звiльнення вiд
штрафних санкцiй за порушення
податкового законодавства в перiод
з 01 березня по 31 травня. Закон
також накладає мораторiй на
податковi перевiрки для
пiдприємств за вказаний перiод.
Кабiнет Мiнiстрiв України 25
березня 2020 року ввiв режим
надзвичайної ситуацiї у всiх
областях i продовжив карантиннi
заходи.
Обмежувальнi заходи, що
застосовуються українським
урядом, можуть негативно вплинути
на загальну економiку України i
державний бюджет.
Отже, все вище наведене, що
описано у цьому параграфi "Основа
для думки iз застереженням" є
пiдставою для формування думки
аудитора iз застереженням.

10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

Ми вважаємо, що отриманi нами
аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки iз
застереженням.
номер: 16/02-3, дата: 08.03.2021
дата початку: 08.03.2021, дата
закінчення: 13.04.2021
13.04.2021
70 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ
"ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
12
13

Свiдоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв № 0238 вiд 26.01.2001 р. №98
Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Учасникам та керiвним посадовим особам
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
м. Київ
квiтня 2021 року
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
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ДУМКА
Думка iз застереженням
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", код за ЄДРПОУ 22134155, адреса
Товариства: Україна, 02000, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 19, що
складається з:
"
Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
"
Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;
"
Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;
"
Звiту про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;
"
Примiток до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових
полiтик за 2020 рiк.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для
думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" на 31 грудня 2020 року, та
фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) та вiдповiдає вимогам чинного
законодавства України.
Основа для думки iз застереженням
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог
та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит вiдповiдно до обраної Товариством концептуальною
основою - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
У процесi проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" аудитом визначено, що за
результатами дiяльностi 2020 року ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" отримано збитки у сумi 27 795 тис грн, щодо
наявностi яких аудитор отримав впевненiсть, провiвши необхiднi аудиторськi процедури та
зiбравши вiдповiднi докази.
Сума отриманого збитку зменшила розмiр нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) за
рядком 1420 Звiту про фiнансовий стан Товариства, що станом на 31 грудня 2020 року складає
"мiнус" 26 055 тис грн та прямо вплинула на пiдсумок власного капiталу за Звiтом про
фiнансовий стан Товариства, який за пiдсумками дiяльностi за 2020 рiк зменшився майже у 2
рази.
Крiм того, управлiнський персонал Товариства у фiнансовiй звiтностi навiв виключно
судження, проте не провiв оцiнку макроекономiчного впливу, що спричинений пандемiєю
COVID-19, яка вплинула на економiку не тiльки поодиноких пiдприємств, а в цiлому на
економiку України та Свiту.
Наприкiнцi 2019 року вперше з'явились новини з Китаю про поширення вiрусу COVID-19
(коронавiрус). У першi кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився в усьому свiтi, викликаючи
перебої в бiзнесi та економiчнiй дiяльностi. У березнi 2020 року, Всесвiтня органiзацiя
охорони здоров'я визнала ситуацiю з коронавiрусом пандемiєю.

Поширення вiрусу мало несприятливий вплив на економiчну активнiсть у свiтi, включаючи
падiння на ринках капiталу та рiзке зниження цiн на товари та послуги. Внаслiдок цього,
українськi сувереннi кредитнi свопи за дефолтами збiльшились у березнi 2020 року бiльш нiж
удвiчi порiвняно з 31 грудня 2019 року, та бiльш нiж утричi вiд його п'ятирiчного iсторичного
мiнiмуму досягнутого у лютому 2020 року.
У березнi 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходiв для запобiгання
поширенню вiрусу в країнi. Зокрема, були встановленi обмеження на громадський транспорт
(включаючи мiжмiськi), повiтряний рух мiж певними країнами, роботу громадських установ
та громадськi заходи. Уряд також закликав бiзнес перейти на вiддалений режим роботи для
своїх працiвникiв. Крiм того, 17 березня 2020 року парламент України прийняв новi закони,
спрямованi на пом'якшення наслiдкiв коронавiрусу. Положення скасовують деякi податковi
вимоги, задля пом'якшення фiнансових втрат для пiдприємств, робiтникiв та пенсiонерiв,
постраждалих внаслiдок економiчного сповiльнення. Серед iнших змiн, Закон пропонує
звiльнення вiд штрафних санкцiй за порушення податкового законодавства в перiод з 01
березня по 31 травня. Закон також накладає мораторiй на податковi перевiрки для пiдприємств
за вказаний перiод. Кабiнет Мiнiстрiв України 25 березня 2020 року ввiв режим надзвичайної
ситуацiї у всiх областях i продовжив карантиннi заходи.
Обмежувальнi заходи, що застосовуються українським урядом, можуть негативно вплинути на
загальну економiку України i державний бюджет.
Отже, все вище наведене, що описано у цьому параграфi "Основа для думки iз застереженням"
є пiдставою для формування думки аудитора iз застереженням.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi
Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi
нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками.
Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє
остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть
негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
Свiтова пандемiя короновiрусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв
України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого
поширення в Українi зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв
господарювання.
Управлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" iдентифiкував суттєвi невизначеностi, якi могла б поставити пiд
значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому
використовувало припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для
облiку пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi, враховуючи зростаючу невизначенiсть
пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та
нацiональної економiки.
Зазначена iнформацiя Товариством розкрита належним чином у фiнансовiй звiтностi
складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рiк у вiдповiдностi до концептуальної
основи - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та МСА 570 "Безперервнiсть
дiяльностi" (переглянутий).
Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з
достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi
могли би бути результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як
тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Iнша iнформацiя
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим
аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю
та при цьому розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю i
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша
iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення
цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв,
якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями за рiчнi звiтнi данi
Управлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть,
зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2020 рiк, вiдповiдно до Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №
996-XIV з наступними змiнами та доповненнями;
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки;
- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю;
- за оцiнку здатностi суб'єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi, а також доречностi використання управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та вiдповiдностi розкриття
питань, що стосуються безперервностi дiяльностi.
Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:
- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- правочиннiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та
господарських фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Для проведення аудиторської перевiрки за 2020 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА
705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", були наданi наступнi документи:
o
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;
o
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;
o
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;

o
Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;
o
Примiтки до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових
полiтик за 2020 рiк.
o
Статутнi, реєстрацiйнi документи;
o
Протоколи, накази;
o
Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та
припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй
звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом
звiтного перiоду.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено
найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
(далi - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА
720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують
нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої
впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття
iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського
облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", а також оцiнку
загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
або помилки.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання.

Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про аудит фiнансової
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та
доповненнями, Законiв України "Про цiннi папери та Фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006
року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку
цiнних паперiв в Українi" вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змiнами та
доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання
впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 (надалi - МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв,
що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС",
також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося
питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв.
Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну
основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск (складання)
звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем
впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить
суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми
використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту.
Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну
дiяльнiсть суб'єкта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора
до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття
iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонео публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважати його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Оцiнка активiв за справедливою вартостi
Справедлива вартiсть за МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" - це сума, на яку можна
обмiняти актив пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними,
незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою
поточну цiну попиту для фiнансових активiв, що котируються на активному ринку. У
вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанiя може
використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiй зi
взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну
цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається котированим на
активному ринку, якщо котирування є вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в
iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються
на загальних пiдставах.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв , за якими вiдсутня iнформацiя
про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються Товариством такi методи оцiнки, як
модель дисконтування грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод,
здiйснених мiж непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти
iнвестування.
Оцiнка вартостi активiв Товариства здiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ за
справедливою вартiстю.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування суджень,
оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкових полiтик, а також на суми
активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та
пов'язанi з ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi
вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень
стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча
цi оцiнки грунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом поточних подiй та операцiй,
фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження,
оцiнки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж
та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що
продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових фiнансових активiв є предметом судження,
що грунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи

продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх
фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї,
визначеної облiковою полiтикою.
5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов'язаннях, що
облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких
вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi.
6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок
(наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо).
7) Вiдстрочений податковий актив визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть наявностi
оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i
податковi збитки. Час утилiзацiї/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку.
8) Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов'язань, що вiдображенi в балансi як
довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), на вiдмiну вiд поточних,
вiдшкодування/погашення вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або операцiйного
циклу) з дати балансу.
9) Товариством оцiнено, що всi договори оренди, по яких воно виступає стороною, не мiстять
ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.
10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення
стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд та
капiтал.
Таблиця
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
Ринковий
Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових
потокiв
Дохiдний (дисконтування грошових потокiв)
Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою
вартiстю.
Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки,
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтова нi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату
оцiнки.
Ринковий, витратний
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання
балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за
собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою
вартiстю на дату оцiнки
Ринковий, дохiдний, витратний
Цiни на ринку нерухомостi,
данi оцiнки професiйних оцiнювачiв
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Дохiдний
Контрактнi
умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання
Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється
за вартiстю погашення
Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi
вихiднi грошовi потоки
Фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку, ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" не має.
Iншi фiнансовi зобов'язання облiковуються за амортизованою вартiстю iз застосуванням
ефективної ставки.
Iншi фiнансовi зобов'язання є поточними, позик (кредитiв) ПРАТ "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" не має, iншi короткостроковi зобов'язання фактично не амортизують,
тому що оцiнено, що будуть погашенi протягом 12 мiсяцiв. Балансова вартiсть приблизно
дорiвнює справедливiй вартостi.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та поточна кредиторська
заборгованiсть за страховою дiяльнiстю складають - 291 тис грн.
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою
вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи
не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про
прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.
Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2019 (тис. грн.)
Балансова
вартiсть на 31.12.2020 (тис. грн.)
Акцiї пiдприємств, iнвестицiйнi сертифiкати
58 967 33 680
Корпоративнi права 0
0
Аудитор вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових
iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi
оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу,
оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв,
коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та (б)
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Аудитор вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є
достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.
Знецiнення активiв
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є
достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних
вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнки в основному включають:
- Знецiнення основних засобiв вiдповiдно до МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" - Товариство
переглядає балансову вартiсть необоротних матерiальних активiв ( в основному основних
засобiв) для визначення ознак знецiнення

- Термiн корисного використання основних засобiв - Товариство визначає строки корисного
використання не рiдше нiж 1 раз на рiк, на кiнець кожного фiнансового року та якщо
очiкуються вiдхилення вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових
оцiнках згiдно з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"
- Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть - Товариство визначає створює чи не створює резерв пiд
сумнiвнi борги для покриття можливих збиткiв
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та
зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий
стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
В кiнцi кожного звiтного перiоду ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", у
вiдповiдностi до МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв", оцiнює, чи є ознаки того,
що кориснiсть активiв може зменшитися. Компанiєю, станом на 31.12.2020 року, було
виявлено ознаки зменшення корисностi, збитки вiд зменшення корисностi визнавались.
Вiдбулося знецiнення фiнансових iнвестицiй (цiнних паперiв), обiг яких заблоковано Комiсiєю
НКЦПФР на загальну суму 22965 тис грн.:
акцiї ВАТ "ГРАНД IНДАСТРI ГРУП" на суму 500 тис грн.;
iнвестсертифiкати ПАТ "ЗНКIФ "Прем'єр естейт iнвестмент" на суму 2700 тис грн.
акцiї ПАТ "КВIФ "Горизонт" НВЗТ" на суму 1500 тис грн.;
акцiї ПАТ"ЗНВКIФ "АЛЬТАIР IНВЕСТ" на суму 1500 тис грн.;
акцiї ПАТ"КОМБIНАТ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО-БУДIВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ" на
суму 1500 тис грн.;
акцiї ПРАТ "КБ "Транспортер" на суму 5820 тис грн.;
Iнвестсертифiкати ТОВ "КУА "ХОЛДИНГ ГРУП" (ЗНВПIФ "ЛАЙФ САЙЕНС") на
суму
1000 тис
грн.;
Акцiї ВАТ "БIОТЕХМЕТ" на суму 467 тис грн;
Акцiї ВАТ "Будпроект" на суму 651 тис грн.;
Акцiї ВАТ "Завод Монолiтспецмонтаж" на суму 88 тис грн.;
Акцiї ВАТ "Нафтогазтехнiка" на суму 389 тис грн.;
Акцiї ВАТ "СП "Бiодизель" на суму 156 тис грн.;
Акцiї ВАТ "Укрреконструкцiя" на суму 4694 тис грн.;
Акцiї ПАТ "Краматорський завод металургiйного обладнання" на суму 2000 тис грн.
Наявнiсть та оцiнка активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованих територiях України
Товариство не має в наявностi активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованих територiях
України.
Визнання доходу, отриманого вiд iнвестування активiв
Доходи вiд фiнансових iнвестицiй можуть бути отриманi: у виглядi вiдсоткiв, доходiв вiд
володiння корпоративними правами (дивiдендiв), вiд майнових прав у виглядi роялтi, за
рахунок зростання вартостi iнвестицiй (експертна оцiнка або ринкова вартiсть перевищує
собiвартiсть) та шляхом участi у капiталi.
Доходи вiд фiнансових iнвестицiй в бiльшостi випадкiв визнаються до моменту їх отримання у
виглядi грошових коштiв або iнших активiв. За винятком випадкiв, передбачених МСФЗ,
застосування методу нарахування всiх видiв доходiв вiд фiнансових iнвестицiй є обов'язковим.
При цьому МСБО 18 "Визнання доходу", вимагає нарахування всiх таких доходiв у
визначених перiодах щонайменше на дату балансу.
Дохiд вiд здiйснених фiнансових iнвестицiй (якщо вiн може бути достовiрно оцiнений та iснує
ймовiрнiсть надходження економiчних вигод, пов'язаних з утриманням iнвестицiї) визнається
та розподiляється мiж звiтними перiодами в такому порядку:
вiдсотки - у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази

нарахування, ставки вiдсотка i строку утримання вiдповiдних фiнансових iнвестицiй;
дохiд вiд участi у капiталi - визначається на дату балансу на пiдставi фiнансових звiтiв
дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдприємств;
дивiденди - у перiодi прийняття рiшення про їх виплату в сумi об'явлення за
вирахуванням податку на дивiденди;
дисконт - протягом перiоду з моменту придбання фiнансових iнвестицiй до моменту їх
погашення, за методом ефективної ставки вiдсотка;
роялтi - за принципом нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдної угоди;
доходи вiд зростання вартостi - у тому перiодi, коли здiйснено переоцiнку або
реалiзацiю фiнансової iнвестицiї.
Дохiд вiд фiнансових iнвестицiй за методом участi в капiталi вiдображається на рахунку 72
"Дохiд вiд участi в капiталi", доходи у виглядi дивiдендiв, вiдсоткiв, амортизацiї дисконту по
iнвестицiях - на рахунку 73 "Iншi фiнансовi доходи", доходи вiд реалiзацiї фiнансових
iнвестицiй - на рахунку 74 "Iншi доходи".
Аудитор пiдтверджує, що Товариство вiрно здiйснює визнання доходу, отриманого вiд
iнвестування вiдповiдно до обраної концептуальної основи.
Опис характерних операцiй з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї
промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем
або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на
iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку
вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється
сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть
контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних
рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних
сторiн". Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх
юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаними сторiн.
Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi особи", провiдним управлiнським
персоналом вважаються особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та
є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi суб'єкта господарювання,
зокрема будь-який директор (виконавчий або iнший) цього суб'єкта господарювання.
Стороною, яка має кiнцевий контроль над Товариством є Товариство-засновник. Пов'язаними
особами Товариства є провiдний управлiнський персонал та члени їхнiх сiмей. До провiдного
управлiнського персоналу належать особи, якi мають повноваження i на яких покладено
вiдповiдальнiсть прямо чи опосередковано за планування, управлiння та контроль дiяльностi
Товариства. До складу провiдного управлiнського персоналу входять директор Товариства,
його заступники та директори за напрямами дiяльностi, директори вiдокремлених пiдроздiлiв
та їхнi першi заступники.
Акцiонери ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" станом на 31.12.2020:
№ п/п П.I.Б. Частка, %
1
Бедiм Олександр Васильович
9,99
2
Марушева Оксана Георгiївна
9,99
3
Московка Костянтин Володимирович
9,99
4
Грущенко Геннадiй Павлович
9,97
5
Сапота Вiра Миколаївна
9,98
6
Шкондiна Тетяна Iванiвна 9,99
7
Живушко Олександр Сергiйович 9,98
8
Коваленко Олександр Олексiйович
9,99
9
Авдєєв Олександр Олександрович 4,98

10
11

Пилипенко Свiтлана Юрiївна
Божко Вiталiй Олександрович
РАЗОМ
100,00

5,15
9,99

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний перiод:
ПIБ Операцiї з пов'язаними сторонами
1
2
Заробiтна плата Авдєєв О.О. (Генеральний директор) 68 115,00 грн.
Заробiтна плата Пилипенко С.Ю. (Головний бухгалтер) 59 040,00 грн.
Виплати, одержанi провiдним управлiнським персоналом:
Види виплат Звiтний перiод, 2020 рiк, тис грн. Попереднiй перiод, 2019 рiк, тис грн.
Поточнi виплати (заробiтна плата) 143
38
Довгостроковi виплати
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi
Виплати при звiльненнi
Платежi на основi акцiй
Позики
Всього143
38
Аудитори не виявили операцiй з пов'язаними особами, що виходять за рамки основної
дiяльностi Товариства.
Наявнiсть судових позовiв та регуляторних вимог, що суттєво впливають на дiяльнiсть
У ходi звичайної дiяльностi Товариство залучається до рiзних судових процесiв.
На думку аудитора, зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих процесiв, не
матимуть значного негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх операцiй.
Станом на 31 грудня 2020 р. судовi позови та справи до Товариства вiдсутнi.
Здiйснення iстотних операцiй з активами
Вiдповiдно до чинного законодавства iстотною операцiєю з активами вважається операцiя,
обсяг якої бiльше нiж на 10% вiд загальної величини активiв.
Аудитором встановлено, що Товариство в перiод з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року
Товариство не здiйснювало операцiй обсяг кожної з яких бiльше нiж на 10% вiд загальної
величини активiв.
Дебiторська заборгованiсть за не фiнансовими операцiями
Аудит даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свiдчить, що облiк
дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства України. Облiк
дебiторської заборгованостi вiвся згiдно з обраною концептуальною основою. Проведена
Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з чинним законодавством
"Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з
наступними змiнами та доповненнями.
Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року дебiторська заборгованiсть
за нефiнансовими операцiями складає - 2 тис грн. Зауважень до облiку не виявлено.
Залучення коштiв на умовах субординованого боргу
У перiод з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року Товариство не здiйснювало залучення коштiв на
умовах субординованого боргу.
Наявнiсть прострочених зобов'язань
Формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв визначенi
облiковою полiтикою Товариства та МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 9

"Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї").
Товариство створює такi технiчнi резерви: резерви щорiчних вiдпусток.
Питання облiкових оцiнок при визначеннi суми резервiв (резервiв на знецiнення дебiторської
заборгованостi (резерву пiд можливi кредитнi збитки) i застосування управлiнським
персоналом при цьому оцiночних суджень та припущень, якi впливають на величину активiв,
вiдображених у звiтностi, для Товариства, що здiйснює надання фiнансових послуг
здiйснюється на пiдставi Наказу про облiкову полiтику. та розкрито в Примiтках до фiнансової
звiтностi. При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариство дотримувалося основних
принципiв складання фiнансової звiтностi: методу нарахування, безперервностi дiяльностi,
зрозумiлостi, доречностi, достовiрностi, зi ставностi, можливостi перевiрки, якi були розкритi
й обгрунтованi у Примiтках до фiнансової звiтностi за звiтний перiод. Керiвництво
використовує оцiнки i припущення, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум активiв i
зобов'язань i на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату складання
бухгалтерського балансу.
Формування резервiв по дебiторськiй заборгованостi не здiйснювалося та простроченi
зобов'язання вiдсутнi.
Страховi резерви є рiзновидом зобов'язань, що не дисконтуються вiдповiдно до п. 25 МСФЗ
(IFRS) 4 "Страховi контракти".
Згiдно з п. 14 МСФЗ (IFRS) 4, Компанiя не визнає як зобов'язання будь-якi резерви щодо
ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими
контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань
збитковостi). Компанiя розкриває структуру визнаних страхових резервiв у валовiй та чистiй
сумах, за категорiями резервiв, станом на кiнець кожного перiоду.
Страховi резерви в фiнансовiй звiтностi представленi:
Показники На 31.12.2019, тис. грн.
На 31.12.2020, тис. грн.
Валова сума
Резерв незароблених премiй
0
0
Резерви збиткiв:
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 0
0
- резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi
0
0
Iншi страховi резерви
0
0
Всього страхових резервiв, валова сума 0
0
Частка перестраховикiв у страхових резервах
Резерв незароблених премiй
0
0
Резерви збиткiв:
(0)
(0)
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (0)
(0)
- резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi
(0)
(0)
Iншi страховi резерви
(0)
(0)
Всього частки перестраховикiв у страхових резервах 0
0
Чиста сума
Резерв незароблених премiй
0
0
Резерви збиткiв:
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 0
0
- резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi
0
0
Iншi страховi резерви
0
0
Всього страхових резервiв, чиста сума
0
0
Iнших страхових резервiв у компанiї немає.
Основнi вiдомостi про Товариство

Повна назва Товариства
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ""ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
Скорочена назва Товариства
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
Органiзацiйно-правова форма Товариства
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи Юридична
Форма власностi
Приватна
Код за ЄДРПОУ
22134155
Мiсцезнаходження: Україна, 02000, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок
19
Дата державної реєстрацiї 09.02.1999 року
Лiцензiї
Перелiк лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi:
Страхування вiд нещасних випадкiв, номер лiцензiї - АВ №546909 (З 12.10.2010 року
безстрокова);
Страхування здоров'я на випадок хвороби, номер лiцензiї - АВ №546918 (З 12.10.2010
року безстрокова);
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного), номер лiцензiї - АВ №546915
(З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу), номер лiцензiї - АВ №546916 (З
12.10.2010 року безстрокова);
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, номер лiцензiї - АВ
№546917 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12), номер лiцензiї - АВ
№546920 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами
12 - 14 цiєї статтi), номер лiцензiї - АВ №546911 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення
кредиту), номер лiцензiї - АВ №546919 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування фiнансових ризикiв, номер лiцензiї - АВ №546913 (З 12.10.2010 року
безстрокова);
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я), номер лiцензiї - АВ
№546914 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Обов'язкове:
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв, номер лiцензiї - АВ
№546908 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, номер лiцензiї - АВ №546910 (З
12.10.2010 року безстрокова);
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин (команд), номер лiцензiї - АВ №546912 (З 12.10.2010 року
безстрокова).
Номер запису в ЄДР 1 103 120 0000 003800
Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування
життя (основний);
Код КВЕД 65.20 Перестрахування
Учасники/Засновник Товариства КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ
ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-МIЩЕНКО ВАДИМ АНАТОЛIЙОВИЧ, 24.10.1966, УКРАЇНА ,
УКРАЇНА 64501 ХАРКIВСЬКА ОБЛ. САХНОВЩИНСЬКИЙ Р-Н СМТ. САХНОВЩИНА
ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.42 .
КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ШКОНДIНА ТЕТЯНА IВАНIВНА,
26.06.1958, УКРАЇНА , УКРАЇНА 61129 ХАРКIВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКIВ ПРОСПЕКТ
ТРАКТОРОБУДИВНИКIВ БУД.152 КВ.77 .

Керiвник
головний бухгалтер
кiлькiсть працiвникiв
АВДЄЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керiвник
Пилипенко Свiтлана Юрiївна - головний бухгалтер
2 - середня кiлькiсть працiвникiв
Дата останнiх змiн до Статуту
Протокол № 1/2018 вiд 27.04.2018 року
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
(надалi - Товариство) є юридичною особою, що створене вiдповiдно до чинного законодавства
України без обмеження строку дiяльностi, має самостiйний баланс, круглу печатку та штампи
iз своїм найменуванням, фiрмовi бланки, знаки для товарiв та послуг, та iншi засоби вiзуальної
iдентифiкацiї Товариства, має право вiдкривати поточнi, валютнi, депозитнi та iншi рахунки в
банкiвських установах. Товариство є фiнансовою установою вiдповiдно до законодавства
України.
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" не має вiдокремлених
пiдроздiлiв.
Види страхових послуг, якi має право надавати ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС" вiдповiдно до законодавства України:
Страхування вiд нещасних випадкiв, номер лiцензiї - АВ №546909 (З 12.10.2010 року
безстрокова);
Страхування здоров'я на випадок хвороби, номер лiцензiї - АВ №546918 (З 12.10.2010
року безстрокова);
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного), номер лiцензiї - АВ №546915
(З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу), номер лiцензiї - АВ №546916 (З
12.10.2010 року безстрокова);
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, номер лiцензiї - АВ
№546917 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12), номер лiцензiї - АВ
№546920 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами
12 - 14 цiєї статтi), номер лiцензiї - АВ №546911 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення
кредиту), номер лiцензiї - АВ №546919 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування фiнансових ризикiв, номер лiцензiї - АВ №546913 (З 12.10.2010 року
безстрокова);
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я), номер лiцензiї - АВ
№546914 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Обов'язкове:
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв, номер лiцензiї - АВ
№546908 (З 12.10.2010 року безстрокова);
Страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, номер лiцензiї - АВ №546910 (З
12.10.2010 року безстрокова);
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин (команд), номер лiцензiї - АВ №546912 (З 12.10.2010 року
безстрокова).
Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики

Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом
тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а
також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо
органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), та Облiкової полiтики. Рiчна фiнансова звiтнiсть
складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього
дня звiтного року.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi Тоавриства , а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в
цiлому. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень,
що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на
суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi
наданi в первинних документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених
господарських операцiй.
Вiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товарситва станом на 31.12.2020 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно
та повно подає фiнансову iнформацiю станом на 31.12.2020 року згiдно з нормативними
вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Аудиторською перевiркою було
охоплено повний пакет фiнансової звiтностi, складенi станом на 31.12.2020 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складалась протягом 2020 року своєчасно та представлялась
до вiдповiдних контролюючих органiв.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться з використанням комп'ютерної технiки та
програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних
державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя
бухгалтерського облiку у Товариства вiдповiдає встановленим вимогам чинного
законодавства та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2020 рiк Аудиторською
перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2020 року вiвся в
цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року з наступними змiнами та доповненнями,
вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку
активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй",
затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 року № 291 з наступними змiнами та
доповненнями та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку
не виявлено.
Статутний капiтал, розкриття iнформацiї щодо його формування, розкриття джерел
походження складових частин власного капiталу
Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi
розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi ПРАТ "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" у всiх суттєвих аспектах.
При зiбранi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок

(обчислення). Аудитором було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та
аналiтичних регiстрах облiку статутного капiталу шляхом зiставлення даних Головної книги,
журналiв-ордерiв та iнших вiдомостей капiталу Товариства.
Облiк та використання коштiв Товариства ведеться у вiдповiдностi з дiючим законодавством.
Згiдно Товариством при створеннi та збiльшення зареєстрованого статутного капiталу,
статутний капiтал був сплачений виключно в грошовiй формi.
Формування та змiни статутного капiталу Товариства було проведено таким чином:
Вiдповiдно до Протоколу № 1/2018 загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" вiд 27 квiтня 2018 року статутний капiтал Товариства становить - 30
00 000,00 гривень.
Статутний капiтал подiлено на акцiї:
Акцiї Товариства (за типами)
Кiлькiсть акцiй (шт.) Номiнальна вартiсть 1 акцiї (грн.)
Частка у статутному капiталi (%)
Простi iменнi 3 000 000
10,00 100
Товариство випускає (розмiщує) акцiї на весь розмiр статутного капiталу та проводить
реєстрацiю їх випуску в порядку, встановленому чинним законодавством України. Емiсiя
акцiй здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Товариство не може придбавати
власнi акцiї, що розмiщуються.
Реєстр акцiонерiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" станом на 31.12.2020:
№ п/п П.I.Б. Частка, %
1
Бедiм Олександр Васильович
9,99
2
Марушева Оксана Георгiївна
9,99
3
Московка Костянтин Володимирович
9,99
4
Грущенко Геннадiй Павлович
9,97
5
Сапота Вiра Миколаївна
9,98
6
Шкондiна Тетяна Iванiвна 9,99
7
Живушко Олександр Сергiйович 9,98
8
Коваленко Олександр Олексiйович
9,99
9
Авдєєв Олександр Олександрович 4,98
10
Пилипенко Свiтлана Юрiївна
5,15
11
Божко Вiталiй Олександрович
9,99
РАЗОМ
100,00
Всi акцiонери вiдповiдають встановленим законодавством вимогам.
Статутний капiтал Товариства збiльшується шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй
або розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi у встановленому чинним
законодавством України порядку.
Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами станом на 31.12.2020 р.
наступна:
Зареєстрований статутний капiтал - 30 000 тис грн;
Резервний капiтал - 29 580 тис грн.;
Неоплачений капiтал - 0 тис грн.;
Сплачений статутний капiтал - 30 000 тис грн..
За наданими документами, статутний капiтал станом на 31.12.2020 р. вiдображений в рядку
1400 "Зареєстрований (пайовий) капiтал" Балансу Товариства на 31 грудня 2020 року у
розмiрi 30 000 тис грн., сплачено в повному обсязi грошовими коштами, неоплачений капiтал
вiдсутнiй.
Станом на 31.12.2020 року непокритий збиток складає 26 055 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року структура фактично здiйснених внескiв до статутного фонду
(капiталу) ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" представлена нижче у таблицi:
Таблиця

№ з/п Найменування внескiв до статутного капiталу Вартiсний вимiрник, тис грн.
Частка нерезидентiв у внесках, %
1
Грошовi внески, у тому числi
30 000,00
2
дивiденди, спрямованi на збiльшення статутного фонду 3
Майно, у тому числi
4
Нерухомiсть 5
цiннi папери 6
Цiннi папери, що випускаються державою
7
РАЗОМ
30 000,00
Формування та сплату статутного капiталу вiдображено в бухгалтерському облiку та
звiтностi у вiдповiдностi з дiючим законодавством.
В звiтному перiодi кошти до статутного капiталу не вносилися i вiдповiдно напрямки їх
використання в звiтному перiодi вiдсутнi.
Грошовi кошти, якi були внесенi в статутний капiтал Товариства в попереднiх звiтних
перiодах, були використанi на формування технологiчно-iнформацiйного потенцiалу
Товариства, придбання та створення професiйного обладнання та iнформацiйних систем,
створення потужної iнфраструктури Товариства.
Капiтал у дооцiнках
В Товариствi капiтал у дооцiнках не облiковувався i не вiдображається в рядку 1405 Звiту про
фiнансовий стан на 31.12.2020 р.
Додатковий капiтал
В Товариствi додатковий капiтал не облiковувався i не вiдображається в рядку 1410 Звiту про
фiнансовий стан на 31.12.2020 р.
Емiсiйний дохiд
В Товариствi емiсiйний дохiд не облiковувався i не вiдображається в рядку 1411 Звiту про
фiнансовий стан на 31.12.2020 р.
Резервний капiтал
Станом на 31.12.2020 р. Товариство має резервний капiтал у сумi 29 580 тис грн., який
вiдображається в рядку 1415 Звiту про фiнансовий стан.
Неоплачений та вилучений капiтал
В Товариствi вилучений капiтал, неоплачений капiтал не облiковувався i не вiдображається в
рядку 1425, 1430 Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2020 р.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31.12.2020 р. Товариство має непокритий збиток у сумi 26 055 тис грн, який
вiдображений в рядку 1420 Звiту про фiнансовий стан.
Аудитор висловлює думку, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного капiталу вiдповiдає
нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського облiку в Українi, власний капiтал
Товариства належним чином класифiкований, у вiдповiдностi до вимог чинного

законодавства, достовiрно оцiнений та вiдображений у фiнансовiй звiтностi за 2020 рiк вiрно.
На думку Аудитора, статтi балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю щодо
власного капiталу ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" станом на 31 грудня 2020
року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вартiсть чистих активiв
На пiдставi даних балансу ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" станом на
31.12.2020 р. вiдповiдно до вимог провадження фiнансової дiяльностi, аудитором розраховано
вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим статутними документами
розмiром статутного капiталу.
Розрахунок вартостi чистих активiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" станом
на 31.12.2020 р.
Таблиця
№п/п Змiст Рядок балансу
Сума (тис грн.)
1
2
3
4
1
Склад активiв, якi приймаються до розрахунку
1.1
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи
1000 180
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 Основнi засоби (залишкова вартiсть)
1010 25
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi
iнших пiдприємств 1030 Iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 180
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 Iншi необоротнi активи
1090 Всього385
1.2
Оборотнi активи
Запаси 1100 Виробничi запаси 1101 Векселi держанi
1120 Дебiторська заборгованiсть 1125,1130,1135, 1140,1145, 1155 2
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
1160 33 500
Грошовi кошти
1165;1166,1167
29
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 Резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 Резервах незароблених премiй (частка перестраховика) 1183 Iншi оборотнi активи
1190 Всього 33 531
Разом активи 33 916
2
Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
2.1
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1520 Стразовi резерви
1530 Резерв збиткiв або резерв належних виплат
1532
Резерв незароблених премiй
1533 Всього

-

3
3.1

Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 1600 0
Поточнi кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1615 291
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом 1620 7
- зi страхування
1625 1
- з оплати працi
1630 15
-за одержаними авансами 1635 - iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 Поточнi забезпечення
1660 77
Iншi поточнi зобов'язання 1690 Всього391
Разом зобов'язання 391

1610 -

Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою:
(1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (33 916)-(391) = 33 525 тис. грн
При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу встановлено, що
вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу ПРАТ "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" на 3 525 тис грн (33525-30000).
За 2020 рiк Товариством отримано доходiв у сумi - 240 тис грн, якi складаються з чистих
зароблених страхових премiй - 150 тис грн., iншого операцiйного доходу - 4 тис грн, iнших
доходiв - 86 тис грн.
Витрати Товариства за 2020 становлять - 28 035 тис. грн.
Основними складовими витрат є чистi адмiнiстративнi витрати - 690 тис грн, витрати на збут 60 тис грн, iншi операцiйнi витрати - 27 281 тис грн, витрат з податку на прибуток - 4 тис грн.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2020 року Товариство має збиток у сумi
27 795 тис грн.
Страховi резерви в фiнансовiй звiтностi представленi:
Показники На 01.01.2020, тис грн.
На 31.12.2020, тис грн.
Валова сума
Резерв незароблених премiй
Резерви збиткiв:
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi
Iншi страховi резерви
Всього страхових резервiв, валова сума Частка перестраховикiв у страхових резервах
Резерв незароблених премiй
(-)
(-)
Резерви збиткiв:
(-)
(-)
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (-)
(-)
- резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi
(-)
(-)
Iншi страховi резерви
(-)
(-)
Всього частки перестраховикiв у страхових резервах (-)
(-)
Чиста сума
Резерв незароблених премiй
Резерви збиткiв:
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi
-

Iншi страховi резерви
Всього страхових резервiв, чиста сума

-

-

Критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi
Товариства
Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть у
складi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року та Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2020 р. та 31.12.2020 р.
проводилася на пiдставi розрахункiв наступних показникiв достатностi, платоспроможностi,
лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй:
Показники фiнансового стану Товариства
Показники
Норма Станом на 01.01.2020р.
Станом на 31.12.2020р.
1. Показники платоспроможностi
1.Коефiцiєнт платоспроможностi Кп
>1
71,97 85,76
2.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi КЛ-1 1,5-2,5 71,97 85,76
3.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi КЛ-2 0,7-0,8 68,65 85,75
4.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi
КЛ-3 0,2-0,3 71,97 85,76
5.Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi КЛ-4 >0,2 71,97 85,76
2. Показники фiнансової незалежностi
1.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв
КМ >0,1 1,01 1,00
2.Забезпеченiсть власним капiталом
>0
0,99 1,00
3.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом ПП
не>1 0,01 0,01
4.Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi
ПФ >1
71,39 85,74
5.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi
КН
>0,5 0,99 0,99
3. Iншi показники фiнансового стану
1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв
КIР
0
0
2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй КАПI 0,85-0,9
1,04 1,00
3.Коефiцiєнт iнвестування Кiн
0,96 1,00
4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi
К.рос
0,00 0,00
5.Коефiцiєнт покриття балансу
К п.б. Не<1 2.0
2.0
9.Коефiцiєнт фiнансового левериджу
К.ф.л. Не<1 0,00 0,00
10.Показник заборгованостi кредиторам
0,00 0,00
Коефiцiєнт платоспроможностi вимiрює фiнансовий ризик, тобто ймовiрнiсть
банкрутства. Високий коефiцiєнт платоспроможностi вiдображає мiнiмальний фiнансовий
ризик i хорошi можливостi для залучення додаткових коштiв з боку. Якщо пiдприємство не в
змозi виконати зовнiшнi зобов'язання за рахунок усiх активiв, воно може бути визнане
неплатоспроможним.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена
негайно.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування
матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв.
Коефiцiєнт платоспроможностi, показує питому вагу власного капiталу в загальнiй вартостi
засобiв, що використовуються Товариством у його дiяльностi та свiдчить про достатнiй рiвень
фiнансової стiйкостi, а також незалежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Наявнiсть власних коштiв позитивно характеризує фiнансовий стан Товариства. Вони є
коштами, якi Товариство може використовувати на покриття негативних фiнансових наслiдкiв

реалiзацiї ризикiв, що виникають при провадженнi нею професiйної дiяльностi.
Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв, що показує яка частина капiталу використовується
для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка капiталiзована.
Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв характеризує рiвень виробничого
потенцiалу пiдприємства, забезпеченiсть операцiйної дiяльностi засобами виробництва, i
вiдображає наявнiсть та питому вагу витрат у виробничому потенцiалi.
Коефiцiєнт покриття балансу характеризує наскiльки лiквiднi кошти покривають
короткостроковi зобов'язання.
Показники заборгованостi кредиторам та обiговостi дебiторської заборгованостi свiдчать про
уповiльнення розрахункiв, що скорiш за все пов'язано iз погiршенням економiчної ситуацiї в
країнi (проведення операцiй тiльки пiсля надходження попередньої оплати).
Показник покриття зобов'язань власним капiталом показує спiввiдношення залучених i
власних коштiв Товариства.
Показник фiнансової стiйкостi характеризує вiдношення власних та прирiвняних до них
коштiв до сукупних активiв Товариства.
Iншi показники фiнансового стану характеризують дiяльнiсть Товариства як достатньо
ефективну в частинi покриття iнвестицiй, використання власних коштiв (прибутковiсть кожної
гривнi власних коштiв), а також з точки зору окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.
Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу станом на 31.12.2020 року становить 30 391 тис грн.
Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу, станом на звiтну дату представлений
прийнятними активами в сумi 29 тис грн.
Аудиторськi оцiнки
Ризики суттєвого викривлення
Суттєвими вважаються обставини, якi значно впливають на достовiрнiсть фiнансової
звiтностi Товариства. Як кiлькiсна характеристика таких обставин виступає рiвень суттєвостi,
тобто граничне значення перекручувань бухгалтерської звiтностi, починаючи з якого не можна
приймати на її основi правильнi рiшення. Попереднє судження може включати оцiнки того,
що є важливим для роздiлiв балансу, звiту про прибутки i збитки i звiту про рух грошових
коштiв, узятих окремо i для фiнансових звiтiв в цiлому.
Ми провели оцiнку суттєвостi фiнансової звiтностi за 2020 рiк та визначили рiвень
суттєвостi Товариства. Порядок визначення суттєвостi регулюється стандартом 320
"Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту".
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Пiд шахрайством у визначеннi МСА 240
розумiються умиснi дiї, вчиненi особою або групою осiб як керiвного складу, так i рядових
працiвникiв економiчного суб'єкта, а також третiми особами, якi потягли за собою
перекручене подання результативних показникiв фiнансової звiтностi. До таких дiй МСА 240
вiдносить: манiпуляцiї iнформацiєю, фальсифiкацiю та змiну облiкової iнформацiї або
документiв, пов'язаних з такою iнформацiєю; незаконне привласнення активiв; приховування
або невключення певної iнформацiї як до облiкових регiстрiв, так i до первинних документiв;
вiдображення в облiкових регiстрах неiснуючих операцiй; неправильне застосування облiкової
полiтики.
При формуваннi фiнансової звiтностi виникають помилки тобто ненавмиснi перекручування.
До перекручувань МСА 240 вiдносить: математичнi помилки або одрукiвки в облiкових
записах, даних бухгалтерського облiку; ненавмисне пропускання фактiв або невiрну їх
iнтерпретацiю; неправильне застосування облiкової полiтики (внаслiдок нерозумiння).

Шахрайство в облiку, зокрема - бухгалтерському, може мати мiсце у будь-яких документах: як
у первинних, так i у документах та даних синтетичного, аналiтичного, управлiнського, iнших
видiв облiку, даних бухгалтерського балансу (фальсифiкацiя та приховування), звiтностi тощо.
Щодо даних фiнансової звiтностi шахрайство дiлиться на фальсифiкацiю та приховування
звiтностi. Фальсифiкацiя звiтностi зазвичай буває пов'язана з пiдмiною показникiв та
створенням у такому випадку оманливої iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства, якiснi
результати його дiяльностi.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй
контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
суттєвого викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор
виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi
запити до управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть
мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi
процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв
дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння,
структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики.
Загальна стратегiя управлiння ризиками в ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
визначається Загальними зборами, а загальне керiвництво управлiнням ризикiв здiйснює
директор.
Товариством в звiтному перiодi протокол запроваджено систему управлiння ризиками. У
вiдповiдностi до якої вiдбувається класифiкацiя ризикiв якi можуть вiдбуватися в дiяльностi
Товариства.
Стратегiю та реалiзацiю запроваджено у вiдповiдностi до Вимог до органiзацiї i
функцiонування системи управлiння ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв страхових послуг №
295 вiд 04.02.2014р.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок
впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий
ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється
на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на
вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не
зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та
депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство
використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
"
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою
групою);
"
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

Нацiональною рейтинговою шкалою;
"
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту
та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик.
Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї,
вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у
зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих,
що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його
емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцiї на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв
пом'якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та
дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим
прибутком.
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це
впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi
зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки
грошових коштiв або iншого фiнансового активу.
За результатами 2020 року проведено кiлькiсний i якiсний аналiз ризикiв. Результати аналiзу
ризикiв за 2020 рiк викладено в:
Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування
Товариства станом на 31.12.2020 р.;
Звiтi про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань Товариства станом на 31.12.2020 р.
Результат проведеного стрес-тестування:
Згiдно з результатами проведеного Товариством стрес-тестування рiчної звiтностi iз
розкриттям iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв жодна
зi стресових подiй не чинить суттєвого впливу на платоспроможнiсть страховика.
Фiнансова позицiя Товариства дуже стiйка до можливого негативного впливу ризикiв.
Успiшне проходження стрес-тестування свiдчить про вiдсутнiсть потреби у позапланових
заходах щодо зменшення впливу запропонованих вище ризикiв. Разом iз тим, Товариство на
постiйнiй основi здiйснює монiторинг впливу цих та iнших ризикiв на платоспроможнiсть,
вживає профiлактичних заходiв, якi передбаченi Стратегiєю з управлiння ризиками.
Результати стрес тестування надаються разом iз рiчною звiтнiстю.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi.
Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" управляє своїм капiталом для забезпечення
безперервної дiяльностi в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку за рахунок
оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво ПРАТ "ПРОМИСЛОВО
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi
результатiв такого перегляду ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" вживає
заходiв для збалансування загальної структури капiталу.
Керiвництво Товариства здiйснюватиме огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При

цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу.
Станом на 31.12.2020 року власний капiтал Товариства становить 33 525 тис грн.
Протягом усього аудиту ми зберiгали професiйний скептицизм та не знайшли фактiв та
тверджень про шахрайство, якi б могли привернути увагу аудиторiв. На нашу думку, заходи
контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для
запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.

Подiї пiсля звiтного перiоду
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати
балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського звiту
(звiту незалежного аудитора) є - наведено достовiрно.
Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю
про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї,
що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або
може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi
органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської
звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 10 "Подiї пiсля
звiтного перiоду", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки").
Подiй, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, коли страховiй компанiї слiд
коригувати суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, або визнавати ранiше не визнанi статтi не
було, а саме:
"
рiшень пiсля звiтного перiоду в судовiй справi, яке пiдтверджує, що страхова
компанiя мала теперiшню заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду.
"
отримання iнформацiї пiсля звiтного перiоду, яка свiдчить, що кориснiсть активу
зменшилася на кiнець звiтного перiоду або що суму ранiше визнаного збитку вiд зменшення
корисностi цього активу треба коригувати, а саме:
"
не було банкрутства замовникiв, яке сталося пiсля звiтного перiоду, що пiдтверджує, як
правило, що збиток за торговельною дебiторською заборгованiстю вже iснував на кiнець
звiтного перiоду i що суб'єктовi господарювання слiд коригувати балансову вартiсть
торговельної дебiторської заборгованостi;
"
не було банкрутства замовникiв, яке сталося пiсля звiтного перiоду, що пiдтверджує, як
правило, що збиток за торговельною дебiторською заборгованiстю вже iснував на кiнець
звiтного перiоду i що суб'єктовi господарювання слiд коригувати балансову вартiсть
торговельної дебiторської заборгованостi;
"
не було продажу запасiв пiсля звiтного перiоду, що може свiдчити про їхню чисту
вартiсть реалiзацiї на кiнець звiтного перiоду.
"
не було визначення пiсля звiтного перiоду собiвартостi придбаних активiв або
надходжень вiд проданих активiв до кiнця звiтного перiоду;
"
не було визначення пiсля звiтного перiоду суми прибутку за програмою участi в
прибутках компанiї або визначення виплат бонусiв не було викриття шахрайства або помилок,
яке свiдчить, що фiнансова звiтнiсть була неправильною.
Згiдно "Методичних рекомендацiй щодо iнформацiї, яка стосується аудиту за 2019 рiк
суб'єктiв господарювання, нагляд за якими здiйснює Нацкомфiнпослуг", з метою формування
професiйного судження та висловлення думки щодо дотримання Товариством положень
законодавчих та нормативних актiв, аудитор здiйснив вiдповiднi аудиторськi процедури та

отримав достатнi докази з наступних питань, зокрема:
Статутом ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" предметом дiяльностi визначено
вичерпний перелiк видiв фiнансових послуг для фiнансової компанiї, якi буде надавати
заявник з урахуванням вимог законодавства, як це i передбачено обов'язковими вимогами
Положення про державний реєстр фiнансових установ та встановлення вимог до облiкової та
реєструючої системи фiнансових компанiй, затверджених Розпорядженням Державної комiсiї
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 28.08.2003 № 41 (у редакцiї розпорядження
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
28.11.2013 № 4368).
Iнформацiя щодо сформованих резервiв
Формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв визначенi
облiковою полiтикою Товариства та дотриманням законодавства (МСФЗ 10 "Дебiторська
заборгованiсть", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 9, МСФЗ 7 "Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї").
У ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" проводиться формування i розрахунок
страхових резервiв у вiдповiдностi до статтi 31 Закону України "Про страхування",
Розпорядження Держфiнпослуг вiд 17.12.2004р. N 3104 "Про затвердження Методики
формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя", а
також вимог МСФЗ 4 "Страховi контракти".
Станом на 31.12.2020 р. розмiр резервiв - вiдсутнiй.
Сформованi резерви ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС":
Показники: 01 сiчня 2020 р., у тис грн 31 грудня 2020 р., у тис грн
Загальнi суми
Резерв незароблених премiй
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
Разом страхових резервiв, загальна сума Частка перестраховика
Резерв незароблених премiй
()
()
Разом частка перестраховика у страхових резервах
()
()
Чистi суми
Резерв незароблених премiй
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
Разом страхових резервiв, чиста сума
Технiчнi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв:
(тис грн.)
грошовi кошти на поточному рахунку
банкiвськi вклади (депозити)
права вимоги до перестраховикiв
нерухоме майно
Разом: -

-

Страховi резерви розмiщенi з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi,
диверсифiкованостi та представленi активами, якi визначенi статтею 31 Закону України "Про
страхування":
Таблиця
Категорiї активiв, якими представленi страховi резерви
на кiнець звiтного перiоду Сума,
тис. грн.

1. Грошовi кошти на розрахункових рахунках
2. Банкiвськi вклади (депозити)
3. Нерухоме майно 4. Акцiї
5. Облiгацiї 6. цiннi папери, що емiтуються державою 7. Права вимоги до перестраховикiв
8. Готiвка в касi
-

-

Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань здiйснюється шляхом моделювання майбутнiх
грошових потокiв за страховими контрактами. Моделювання проводиться на пiдставi аналiзу
дiяльностi компанiї за попереднi 4 рокiв з використанням загальноприйнятих актуарних
методiв. Оцiнки адекватностi страхових зобов'язань проводиться без залученнням фахiвця з
актуарної та фiнансовоiї математики.
Страхова дiяльнiсть ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", пов'язана з
розмiщенням технiчних резервiв та їх управлiнням, здiйснена з дотриманням Положення про
обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими
представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя,
затвердженими Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 07.06.2018 року №850.
Надання послуг iз страхування, перестрахування та фiнансової дiяльностi на пiдставi договору
та внутрiшнiх правил
На виконання вимог Положення №41, ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
наявнi внутрiшнi правила (Положення), що регламентують надання фiнансовою установою
фiнансових та супутнiх послуг, що затвердженi внутрiшнiми положеннями по ПРАТ
"ПРОМИСЛОВИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС".
Товариство дотримується затверджених внутрiшнiх правил надання вiдповiдних фiнансових
послуг, якi вiдповiдають встановленим до таких правил вимогам статтi 7 Закону "Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та статей 10, 15, 18, 19
Закону "Про захист прав споживачiв", та укладає договори з надання фiнансових послуг
виключно вiдповiдно до таких правил з обов'язковим посиланням на внутрiшнi правила
надання фiнансових послуг. Договiр вiдповiдає вимогам статтi 6 Закону" Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", та положення внутрiшнiх
правил надання фiнансових послуг фiнансовою компанiєю.
Залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх
повернення
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" дотримується вимог щодо заборони
залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язаннями щодо наступного їх
повергнення, установлених у вiдповiдностi до документу п.38 "Лiцензiйнi умови провадження
господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку
цiнних паперiв)", що затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2016 р.
№ 913 з наступними змiнами та доповненнями.
Сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" дотримується обмежень щодо сумiщення
провадження видiв господарської дiяльностi, установлених п.37 Лiцензiйних умов №913,
роздiлом 2 Положення №1515.

Розмiщення iнформацiї
Iнформацiя клiєнту (споживачу) вiдповiдно до статтi 12 Закону "Про фiнансовi послуги
та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та її актуальнiсть розмiщена на власному
веб-сайтi - (http://indinsall.com.ua)
Iнформацiя щодо структури iнвестицiйного портфелю
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою
вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи
не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про
прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.
Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2019 (тис. грн.)
Балансова
вартiсть на 31.12.2020 (тис. грн.)
Акцiї пiдприємств, iнвестицiйнi сертифiкати
58967 33 680
Корпоративнi права 0
0
Прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв
У разi конфлiкту iнтересiв ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" дотримується
вимог статтi 10 Закону "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" щодо прийняття рiшень.
Вiдповiднiсть примiщень для доступностi
В примiщеннях, у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв (споживачiв), є доступнiсть для
осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних
будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджуються фахiвцем з питань
технiчного обстеження будiвель та споруд, яким має квалiфiкацiйний сертифiкат.
Iнформацiя про умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп населення розмiщена у доступному для вiзуального сприйняття клiєнтом
(споживачем).
Наявнiсть технiчних умов для надання послуг iз страхування , перестрахування та фiнансової
дiяльностi
Щодо наявностi у страхової компанiї технiчних умов (у тому числi примiщень), необхiдних
для надання страхових послуг своїм клiєнтам, та забезпечення належного та своєчасного
облiку фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до законодавства України (у тому числi
вiдповiдне програмне забезпечення, комп'ютерна технiка, комунiкацiйнi засоби тощо), слiд
зазначити про те, що Товариством укладено договiр оренди нежитлового примiщення,
(примiщення є нежитловими примiщеннями з обмеженим доступом, обладнанi засобами
пожежної та охоронної сигналiзацiї), а також наявне спецiальне технiчне обладнання, технiка
та комп'ютерної технiки разом з програмним забезпеченням, що не суперечить чинному
законодавству України.
Наявнiсть окремого нежитлового примiщення призначеного для надання страхових та

супутнiх послуг
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" немає в наявностi окремих нежитлових
примiщень (на правах користування), призначених для надання фiнансових та супутнiх послуг
(з урахуванням вимог щодо заборони розташування примiщення Товариства в малих
архiтектурних формах, тимчасових або некапiтальних спорудах), i спецiальних мiсць
зберiгання заставленого майна.
Дотримання Товариством вимог щодо готiвкових розрахункiв та зберiгання грошових коштiв i
документiв
Зберiгання грошових коштiв i документiв передбачено сейфом для зберiгання грошових
коштiв та охоронною сигналiзацiєю, Товариство дотримується законодавства щодо готiвкових
розрахункiв, установлених Постановою НБУ №637 та Постановою НБУ №210.
Служба внутрiшнього аудиту
Рiшенням наглядової Ради Товариства "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС"
обов'язки внутрiшнього аудитора покладено на Карацюбу Тетяну Миколаївну з 01 жовтня
2020 року ( №10-к вiд 30.09.2020 р.) .
З урахуванням вимог ст. 15-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами),
затверджено посадову iнструкцiю аудитора ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС".
Рiшенням ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" № 2019/07/18 вiд 18 липня 2019
року затверджено Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) ПРАТ
"ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС", Свою дiяльнiсть внутрiшнiй аудитор здiйснює на
пiдставi Статуту, Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю), Порядку
органiзацiї проведення, оформлення результатiв: планових/позапланових аудиторських
перевiрок фiнансово-господарської та страхової дiяльностi, перевiрок окремих бiзнес-процесiв
внутрiшнiм аудитором, Посадової iнструкцiї ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС". На пiдставi Плану-графiку проведення аудиторських перевiрок пiдроздiлiв
Товариства щодо здiйснення фiнансово-господарської, страхової дiяльностi, окремих
бiзнес-процесiв проводяться плановi аудиторськi перевiрки структурних пiдроздiлiв
Товариства, за результатами проведених перевiрок складаються вiдповiднi акти або звiти,
здiйснюється постiйний контроль, монiторинг за виконанням рекомендацiй, якi зазначаються в
звiтах/актах про перевiрку, тощо.
Протягом 2020 року здiйснювався внутрiшнiй аудит Товариства у вiдповiдностi до
затвердженого рiчного плану роботи та графiку внутрiшнього аудиту. Метою внутрiшньої
перевiрки було надання Ревiзiйнiй комiсiї i Виконавчому органу товариства незалежної i
об'єктивної iнформацiї для забезпечення ефективного управлiння товариством.
Iнформацiя про облiковi та реєструючи системи
Облiкова та реєструючи система Товариства ведеться в електронному виглядi шляхом
використання вiдповiдного програмного забезпечення, що забезпечує облiк споживачiв послуг
страхових компанiї та здiйснює реєстрацiю їх операцiй. Облiково-реєструюча система в
повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України, та iншими нормативно
правовим актам України.
Товариством враховано вимоги стосовно вiдповiдностi керiвника i головного бухгалтера
Професiйним вимогам до керiвникiв та головних бухгалтерiв страхових установ, затверджене
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд

13.07.2004 №1590, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 02.08.2004 за N 955/9554
(за виключенням чергових пiдвищень квалiфiкацiї).
Бухгалтерський облiк дiяльностi Товариства ведеться в програмi "1С:Пiдприємство 8.3", яка
удосконалена до специфiки сфери дiяльностi Товариства.

Оцiнка справедливої вартостi активiв та зобов'язань Товариства
Оцiнка вартостi активiв Товариства здiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ за
справедливою вартiстю.
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування суджень,
оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкових полiтик, а також на суми
активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та
пов'язанi з ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi
вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень
стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча
цi оцiнки грунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом поточних подiй та операцiй,
фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є
достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних
вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнки в основному включають:
- Знецiнення основних засобiв вiдповiдно до МСФЗ 36 "Знецiнення активiв" - Товариство
переглядає балансову вартiсть необоротних матерiальних активiв ( в основному основних
засобiв) для визначення ознак знецiнення
- Термiн корисного використання основних засобiв - Товариство визначає строки корисного
використання не рiдше нiж 1 раз на рiк, на кiнець кожного фiнансового року та якщо
очiкуються вiдхилення вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як змiни в облiкових
оцiнках згiдно з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"
- Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть - Товариство визначає створює чи не створює резерв пiд
сумнiвнi борги для покриття можливих збиткiв
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та
зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий
стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi
керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:
1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж
та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що
продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.
3) Строки корисного використання довгострокових фiнансових активiв є предметом судження,
що грунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи
продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх
фактично використовує, пiдтримує робочий стан.
4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї,
визначеної облiковою полiтикою.
5) Оцiнка приблизної справедливої вартостi по фiнансових активах та зобов'язаннях, що
облiковуються не за справедливою вартiстю, але розкриття справедливої вартостi яких
вимагається, мiстить припущення щодо їхньої справедливої вартостi.
6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд припущень та оцiнок
(наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо).

7) Вiдстрочений податковий актив визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть наявностi
оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i
податковi збитки. Час утилiзацiї/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку.
8) Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов'язань, що вiдображенi в балансi як
довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), на вiдмiну вiд поточних,
вiдшкодування/погашення вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або операцiйного
циклу) з дати балансу.
9) Товариством оцiнено, що всi договори оренди, по яких воно виступає стороною,
класифiкувати як фiнансова оренда.
10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення
стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохiд та
капiтал.
Аудитор вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових
iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi
оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу,
оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв,
коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та (б)
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою
вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи
не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про
прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд.
Найменування показника Балансова вартiсть на 31.12.2019 (тис. грн.)
вартiсть на 31.12.2020 (тис. грн.)
Акцiї пiдприємств, iнвестицiйнi сертифiкати
58967 33680
Корпоративнi права 0
0

Балансова

Фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку, Компанiя не має. Iншi фiнансовi зобов'язання облiковуються
за амортизованою вартiстю iз застосуванням ефективної ставки.
Iншi фiнансовi зобов'язання є поточними, позик (кредитiв) Компанiя не має, iншi
короткостроковi зобов'язання фактично не амортизують, тому що оцiнено, що будуть
погашенi протягом 12 мiсяцiв. Балансова вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй вартостi.
Аудитор вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є
достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва
iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про вiдповiднiсть полiтики перестрахування та здiйснення обов'язкового
страхування

ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" дотримується полiтики вiдповiдностi
перестрахування встановленим законодавчим вимогам, в т.ч. прийняття страховиком ризикiв у
перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення
яких вiн отримав лiцензiю.
Iнформацiя щодо ведення персонiфiкованого (iндивiдуального) облiку договорiв страхування
життя
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" не має лiцензiї на страхування життя i
вiдповiдно не заключає договори страхування життя.
Iнформацiя щодо належного та повного формування та облiку резерву заявлених, але не
виплачених збиткiв
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв в ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ
АЛЬЯНС" за звiтнiй перiод не формувався.
Нова редакцiя внутрiшньої полiтики щодо формування технiчних резервiв ,затверджена
11.11.2019 р. актуарiєм Клименко Ю.В., передбачає формування та облiк резервiв заявлених,
але не виплачених збиткiв починаючи з 01 сiчня 2020 року.
Iнформацiя щодо обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" не має лiцензiї на обов'язкове страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
Iнформацiя щодо обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора установки
за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" не має лiцензiї на обов'язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi оператора установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна
внаслiдок ядерного iнциденту.
На думку аудитора, в ПРАТ "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" загалом дотримуються
вимог законодавчих та нормативних актiв.
РОЗДIЛ V "IНШI ЕЛЕМЕНТИ"
Ключовий партнер з аудиту
м.п. _____________ Д.В. Чирва
ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
(сертифiкат №001199
вiд 28.04.1994р)
13 квiтня 2021 року
Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю:

Повна назва пiдприємства ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI
ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Скорочена назва пiдприємства
ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ
21326993
Юридична адреса Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Адреса фактичного мiсцезнаходження
Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5,
квартира 11
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
№ 0238 вiд
26.01.2001 року № 98
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 Рiшення АПУ №347/8 вiд
29.06.2017 видане Аудиторською Палатою України
Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв
фондового ринку
включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право
проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний
iнтерес"
Мiсцезнаходження Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту № 16/02-3 вiд 08 березня 2021 року
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
З 08.03.2021 року по 13.04.2021 року
Дата складання аудиторського висновку 13.04.2021 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
За даними наявними у вiдповiдальних осiб товариства, 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, прибутки та збитки емiтента, а
також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних
ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. 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 НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення

Вид інформації

1
09.01.2020

регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
09.01.2020

28.04.2020
28.04.2020

28.04.2020
28.04.2020

28.04.2020

28.04.2020

3
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів

