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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).
Голова Правлiння
(посада)

Швалюк Сергiй Миколайович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "СОВЕРЕН"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25264645
4. Місцезнаходження: 01054, м. Київ, провулок Чеховський 4, оф. 8
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 501 01 18, (044) 501 01 18
6. Адреса електронної пошти: referent@soveren.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://soveren.com.ua

28.10.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)

X
X
X
X

X
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бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про
собівартість реалізованої продукції не надається, т.щ. Товариство не займаються видами
діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води, а також тому що у Товариства дохід (виручка)
менше ніж 5 млн.грн.; - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних
паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не
надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні
папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - відомості щодо
участі емітента в юридичних особах не надається, тому що емітент не володіє часткою у
статутному капіталі юридичних осіб; - інформація щодо корпоративного секретаря не
надається, тому що у емітента корпоративний секретар відсутній; - інформація про вчинення
значних правочинів не надається, тому що значні правочини не укладались; - інформація про
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює
заінтересованість не надається, тому що емітент не укладав правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість; - інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в
тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на
відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не
надається, тому що емітент зазначені обмеження відсутні; - інформація про забезпечення
випуску боргових цінних паперів не надається, тому що емітент не випускав зазначені цінні
папери; - інформація про конвертацію цінних паперів не надається, тому що конвертація не
відбувалась; - інформація про заміну управителя, інформація про керуючого іпотекою,
інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, інформація про зміни в
реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом,
інформація про іпотечне покриття, інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює
обслуговування іпотечних активів не надається, тому що емітент не випускав іпотечних
цінних паперів; - проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що емітент не випускав
забезпечені цінні папери; - звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що емітентом
не здійснювалась емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва; - висновок
про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не здійснювалась; - в
зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не
вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.
Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" значення, або
свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СОВЕРЕН"
2. Дата проведення державної реєстрації
19.09.1997
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
20790000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
11
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 - Перестрахування - 9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. До виключної компетенцiї
Загальних зборiв належить: 1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 2) внесення
змiн до статуту Товариства; 3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 4)
прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 6)
прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 7)
прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 8) прийняття рiшення про
зменшення статутного капiталу Товариства; 9) прийняття рiшення про дроблення або
консолiдацiю акцiй; 10) затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та
ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них; 11) затвердження положення про винагороду
членiв Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку; 12) затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової
ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку; 13) затвердження рiчного звiту товариства; 14) розгляд звiту Наглядової ради
та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 15) розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту
та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 16) розподiл прибутку i збиткiв
товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 17) прийняття рiшення про викуп
товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, визначених
статтею 68 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 18) прийняття рiшення про
невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх
розмiщення; 19) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених
законом; 20) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв; 21) обрання членiв
Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; 22) прийняття
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком випадкiв,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 23) обрання Ревiзора, прийняття
рiшення про дострокове припинення його повноважень; 24) затвердження звiту та висновкiв
Ревiзора; 25) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень; 26) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про
попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70
Закону України "Про акцiонернi товариства", та про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у
випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 27) прийняття
рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадку, передбаченого частиною четвертою
статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", про лiквiдацiю Товариства, обрання
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лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж
акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження
лiквiдацiйного балансу; 28) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради,
Правлiння, Ревiзора; 29) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння
Товариства; 30) обрання комiсiї з припинення Товариства; 31) вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз Статутом Товариства. Наглядова
рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в
межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та законом, здiйснює управлiння Товариством, а
також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. До виключної компетенцiї Наглядової ради
належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - затвердження Положення про винагороду членiв Правлiння
Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку; - затвердження Звiту про винагороду членiв Правлiння Товариства, вимоги до
якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - пiдготовка
порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про проведення
чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках,
встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж
ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм
акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним
законодавством; - обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх
винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi
заохочувальних та компенсацiйних виплат; - здiйснення контролю за своєчаснiстю надання
(опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до
законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного
управлiння товариства; - розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його
розгляду; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством; - обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення
аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та
визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою),
встановлення розмiру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацiй Загальним зборам за
результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми)
Товариства для прийняття рiшення щодо нього; - визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного
строку; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про
участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; - вирiшення питань про
створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках,
передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на
вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України
"Про акцiонернi товариства"; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати
дивiдендiв або викупу акцiй; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради
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роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розмiру оплати її послуг; - надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65651 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - вирiшення iнших питань, що належать до
виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Виконавчим органом
Страхової компанiї "Соверен" є Правлiння, яке очолює Голова Правлiння. Правлiння здiйснює
керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. За пiдсумками календарного року Правлiння звiтує
перед черговими Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Товариства. Управлiння поточною
дiяльнiстю компанiї без довiреностi здiйснює Голова Правлiння. До компетенцiї Правлiння
належить: - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства; _ пiдготовка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв
i оперативних завдань Товариства та плах їх реалiзацiї. затвердження планiв роботи
Правлiння; - складання та подання на розгляд Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв
Товариства. Голова правлiння має право: - скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок
денний та головувати на них; - розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - без довiреностi
дiяти вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, вчиняти вiд iменi
Товариства правочини або будь-якi iншi юридичнi дiї; - розпоряджатися коштами та майном
Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - пiдписувати вiд iменi
Товариства довiреностi, договори та iншi документи, в межах його компетенцiї вiдповiдно до
положень цього Статуту; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи
заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх документiв Товариства; - приймати рiшення про призначення та звiльнення керiвникiв
фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств; - затверджувати положення про структурнi
пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї працiвникiв, визначати та затверджувати чисельнiсть
працiвникiв та штатний розклад Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв
Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Товариства; - здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для
забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами
Товариства.
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10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Кирилюк Сергiй Миколайович

Ідентифікаційний
код юридичної
Місцезнаходження, якщо засновник особи, якщо
юридична особа
засновник юридична особа
-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
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11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", МФО 300528
2) IBAN
UA873006140000026508002745001
3) поточний рахунок
UA873006140000026508002745001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
в іноземній валюті
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", МФО 300528
5) IBAN
UA423005280000026509455000039
6) поточний рахунок
UA423005280000026509455000039
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
Вид діяльності
дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
1
2
3
4
5
Страхування вiд нещасних
АЕ 284141 23.10.2013
Нацiональна комiсiя, що
01.01.1900
випадкiв
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий.
Страхування вiдповiдальностi АЕ №284142 23.10.2013
Нацiональна комiсiя, що
01.01.1900
перед третiми особами
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий.
Страхування майна
АЕ №284143 23.10.2013
Нацiональна комiсiя, що
01.01.1900
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий.
Страхування вiд вогневих
АЕ №284144 23.10.2013
Нацiональна комiсiя, що
01.01.1900
ризикiв та ризикiв стихiйних
здiйснює державне
явищ
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий.
Страхування фiнансових ризикiв АЕ №284145 23.10.2013
Нацiональна комiсiя, що
01.01.1900
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий.
Страхування вантажiв та багажу АЕ №284146 23.10.2013
Нацiональна комiсiя, що
01.01.1900
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий.
Страхування цивiльної
АЕ №284147 23.10.2013
Нацiональна комiсiя, що
01.01.1900
вiдповiдальностi власникiв
здiйснює державне
наземного транспорту
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий.
Страхування наземного
АЕ №284148 23.10.2013
Нацiональна комiсiя, що
01.01.1900
транспорту
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кирилюк Сергiй Миколайович
3. Рік народження
1970
4. Освіта
вища юридична
5. Стаж роботи (років)
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СК "СОВЕРЕН", 25264645, Голова Правлiння
7. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа отримує заробiтну плату за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Попереднi посади якi займала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "СК "СОВЕРЕН" -голова правлiння. Особа не займає
посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Качоровська Яна Артурiвна
3. Рік народження
1976
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ АСК "Форум", -, заступник головного бухгалтера
7. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова
особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода
не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати,
отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Попереднi посади: ЗАТ АСК
"Форум" заступник головного бухгалтера Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах.
1. Посада
Голова правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Швалюк Сергiй Миколайович
3. Рік народження
1982
4. Освіта
вища юридична
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СК "СОВЕРЕН", 25264645, заступник голови правлiння
7. Опис
10

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова
особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода
не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати,
отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
особа не має. Загальний стаж роботи 22 рiк. Попереднi посади якi займала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння. Особа не займає посад на iнших пiдприємствах.
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VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

27

X

X

X

0

X

X

X
X

2363
2390

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

д/н
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VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
14.06.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
405/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000159776

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
Бездокумента
100
207900
20790000
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля не здiйснюється Iнформацiя про зовнiшнi
ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв емiтента на фондових бiржах: процедури лiстингу не проходили Мета додаткової емiсiї: не вiдбувалось Спосiб розмiщення: не
розмiщувались
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Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СОВЕРЕН"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Дата

КОДИ
01.10.2021

за ЄДРПОУ

25264645

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
за КВЕД
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 11
Адреса, телефон: 01054 м. Київ, провулок Чеховський 4, оф. 8, (044) 501 01 18
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

8039100000
230
65.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 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
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси

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

118
554
( 436 )
0
33 711
34 322
( 611 )
0
0
(0)
0
0
(0)

416
581
( 165 )
0
33 579
34 322
( 743 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
1 268
0
0
0

0
1 268
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
35 097

0
35 263

1100
1101

44
44

52
52

14

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
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

1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1125

0

0

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

70
0
0
0
0
2 828
0
2 103
0
2 103
0
311

41
0
0
2
0
2 556
0
1 914
0
1 914
0
359

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
311
0
0
5 356

0
0
359
0
0
4 924

1200

0

0

1300

40 453

40 187

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

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

20 790
0
17 406
0
0
0
1 497
-2 628
(0)
(0)
0
37 065

20 790
0
17 406
0
0
0
1 497
-2 796
(0)
(0)
0
36 897

1500
1505
1510
1515
1520
1521

0
0
0
0
63
63

0
0
0
224
120
120

Код
рядка

15

Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
2 826
2 660
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
754
510
резерв незароблених премій
1533
2 072
2 150
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
2 889
3 004
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
4
75
товари, роботи, послуги
1615
0
0
розрахунками з бюджетом
1620
206
27
у тому числі з податку на прибуток
1621
206
0
розрахунками зі страхування
1625
0
29
розрахунками з оплати праці
1630
0
108
одержаними авансами
1635
0
0
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
225
17
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
64
30
Усього за розділом IІІ
1695
499
286
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
40 453
40 187
Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть за 03 квартал 2021 р не була перевiрена аудитором (аудиторською
фiрмою).
Керівник

Швалюк Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Качоровська Яна Артурiвна
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Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СОВЕРЕН"

Дата

КОДИ
01.10.2021

за ЄДРПОУ

25264645

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року
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
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати

Код
рядка
2

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

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

4 242
5 148
( 876 )
78

4 584
5 205
( 710 )
-222

2014

48

133

2050
2070

( 1 995 )
( 1 890 )

( 1 790 )
( 2 245 )

2090

357

549

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

244
244
0
270

-107
-107
0
737

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 851 )
(0)
( 145 )

( 902 )
(0)
( 49 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

228

2195
2200
2220
2240
2241
2250

( 125 )
0
0
0
0
( 43 )

(0)
0
0
0
0
( 75 )

17

Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
прибуток
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
прибуток
збиток
2355
II. Сукупний дохід
Стаття

Код
рядка

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

(0)
(0)
0

(0)
(0)
0

0

153

( 168 )
0

(0)
0

0

0

0

153

( 168 )

(0)

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-168

0
153

За звітний
період

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
97
Витрати на оплату праці
2505
1 454
Відрахування на соціальні заходи
2510
335
Амортизація
2515
301
Інші операційні витрати
2520
804
Разом
2550
2 991
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року
4
110
1 411
310
263
647
2 741
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
2600
0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,000000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть за 03 квартал 2021 р не була перевiрена аудитором (аудиторською
фiрмою).
Керівник

Швалюк Сергiй Миколайович
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Головний бухгалтер

Качоровська Яна Артурiвна
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Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СОВЕРЕН"

Дата

КОДИ
01.10.2021

за ЄДРПОУ

25264645

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За дев'ять місяців 2021 року
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
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків

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

11

26

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
5 165
0
1 118

0
0
0
5 178
0
1 447

3100
3105
3110
3115
3116

( 776 )
( 1 150 )
( 307 )
( 501 )
( 206 )

( 1 625 )
( 1 028 )
( 281 )
( 498 )
( 234 )

3117

(0)

(0)

3118

( 295 )

( 264 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

( 2 667 )

( 2 628 )

3155
3190
3195

(0)
( 826 )
67

(0)
( 669 )
-78

3200
3205

0
0

0
0

3215

0

0

20

дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
(0)
( 15 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
0
-15
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 43 )
( 75 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 123 )
( 144 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
-166
-219
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-99
-312
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
2 103
2 279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-90
218
Залишок коштів на кінець року
3415
1 914
2 185
Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть за 03 квартал 2021 р не була перевiрена аудитором (аудиторською
фiрмою).
Керівник

Швалюк Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Качоровська Яна Артурiвна
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СОВЕРЕН"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.10.2021

за ЄДРПОУ

25264645

Звіт про власний капітал
За дев'ять місяців 2021 року
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

2
4000
4005

3
20 790
0

4
17 406
0

5
0
0

6
1 497
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-2 628
0

4010
4090
4095

0
0
20 790

0
0
17 406

0
0
0

0
0
1 497

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
37 065
0

0
0
-2 628

0
0
0

0
0
0

0
0
37 065

0

-168

0

0

-168

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
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Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
-168
Разом змін у капіталі
4300
20 790
17 406
0
1 497
-2 796
Залишок на кінець року
Примітки: Промiжна фiнансова звiтнiсть за 03 квартал 2021 р не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою).
Керівник

Швалюк Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

Качоровська Яна Артурiвна

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
0

-168
36 897
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ до фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2021 року Приватного акцiонерного товариства
"Страхова компанiя "СОВЕРЕН" 1.
Загальна iнформацiя.
Назва: Приватне акцiонерне
товариство "Страхова компанiя "СОВЕРЕН" Скорочена назва: ПрАТ "Страхова компанiя
"СОВЕРЕН" Реєстрацiйнi данi: дата державної реєстрацiї 19.09.1997 року, зареєстровано в
Шевченкiвськiй РДА у м. Києвi 29.10.2004, серiя АВ №174757, №10681200000001889 Код:
25264645 Лiцензiї: Лiцензiї зi страхової дiяльностi АЕ 284141 - АЕ 284148 виданi ДК з РРФПУ,
безстроковi. Основна дiяльнiсть: Страхова дiяльнiсть Юридична адреса та мiсцезнаходження: м.
Київ, провул. Чеховський, 4, оф. 8 Органи управлiння: Правлiння Чисельнiсть працюючих станом
на 30 вересня 2021 року: 11 осiб Членство в органiзацiях: вiдсутнє Валюта подання звiтностi. Дану
фiнансову звiтнiсть подано в українських тисячах гривень. Сторiнка в iнтернетi: soveren.com.ua
ПрАТ "Страхова компанiя "СОВЕРЕН" є ризиковою страховою компанiєю, яка має право
проведення страхової i перестрахувальної дiяльностi вiдповiдно до отриманих лiцензiй. Протягом
звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення Компанiї не вiдбувалося, вiдокремлених
пiдроздiлiв немає. Фiнансова звiтнiсть станом на 30 вересня 2021 року за 9 мiсяцiв 2021 року,
подає об'єктивно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПрАТ "Страхова компанiя
"СОВЕРЕН" та результати його дiяльностi за цей перiод вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Страхова компанiя "СОВЕРЕН" за 9
мiсяцiв 2021 р. затверджена керiвництвом Компанiї.
Керiвництво Товариства несе
вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в Товариствi, розкрито з
достатнiм рiвнем точностi, фiнансовий стан Товариства забезпечує вiдповiднiсть її фiнансової
звiтностi МСФЗ та українським законам i правилам. Керiвництво Товариства також несе загальну
вiдповiдальнiсть за вжиття всiх можливих заходiв, якi забезпечують збереження активiв
Товариства i попередження та виявлення випадкiв зловживань та iнших порушень. Керiвництво
вважає, що у процесi пiдготовки фiнансової звiтностi, застосована належна облiкова полiтика, її
застосування було послiдовним i пiдтверджувалося обгрунтованими та виваженими
припущеннями i розрахунками. Також було дотримано всiх вiдповiдних Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, чинних станом на 01.01.2021 року. Дострокове застосування МСФЗ не
проводилося. Протягом звiтного перiоду членами Керiвництва Компанiї були: Голова правлiння
- С.М.Швалюк.. Головний бухгалтер - Я.А.Качоровська. 2.
Основа пiдготовки, затвердження i
подання фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального
призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових
результатiв дiяльностi та грошових потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Пiдготовлена Компанiєю
фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з
врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2021 року, дотримання яких забезпечує
достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та
зрозумiлої iнформацiї. При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалася також вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського
облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. Згiдно з
пунктом 8 МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв, Закону України "Про бухгалтерський облiку та
фiнансову звiтнiсть в Українi", комплект фiнансових звiтiв Компанiї включає : - форму № 1
"Баланс (Звiт про фiнансовий стан)"; - форму № 2 "Звiт про фiнансовий результат (Звiт про
сукупний дохiд)"; - форму № 3 "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" - форму № 4
"Звiт про власний капiтал"; - "Примiтки до фiнансової звiтностi".
Компанiя складає фiнансову
звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати
Компанiю чи припинити дiяльнiсть. Станом на 30 вересня 2021 року управлiнським персоналом
було здiйснено оцiнку, згiдно з якою Компанiя буде в подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на
пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському персоналу не вiдомо про суттєвi
невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в Українi полiтичної та
економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Компанiї продовжувати
дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску керiвником
Компанiї 22 жовтня 2021р. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не будуть мати права вносити
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змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. Звiтним перiодом, за який
формується ця фiнансова звiтнiсть є 9 мiсяцiв 2021 року, тобто перiод з 01 сiчня по 30 вересня
2021 року. 3. Основнi засоби та нематерiальнi активи. Основнi засоби Компанiї вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Нематерiальнi активи компанiї
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Об'єктами
нематерiальних активiв є лiцензiї та активи з права користування. Згiдно МСБО 17 "Оренда"
активом з правом користування є об'єкти фiнансової оренди, а саме офiсне примiщення та
автомобiлi. Нематерiальнi активи оцiнюються: - лiцензiї - за первiсною вартiстю (собiвартiстю),
яка включає в себе вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до
експлуатацiї; активи з права користування - за амортизованою вартiстю.
Останнi
переоцiнки деяких основних засобiв, а саме, автомобiля, якiй знаходиться на балансi Компанiї та
земельних дiлянок, були проведенi станом на 31.12.2020 року та облiкуються на балансi по
вартостi переоцiнки. Протягом 9 мiсяцiв 2021 року переоцiнки не проводились. Товариство
вважає, що згiдно даних звiтiв основнi засоби облiковуються по справедливiй вартостi. Рух
необоротних активiв виглядає наступним чином: У тисячах українських гривень Нематерiальнi
активи Офiсне обладнання Транспорт Меблi Iншi необоротнi активи Земельна
дiлянка
Разом основнi засоби Первiсна вартiсть на 01.01.2021 554
142
650
125 7
33398 34322 Надiйшло
467
Вибуло
440
Первiсна вартiсть на 30.09.2021 581
142
650 125
7
33398 34322 Амортизацiя на 01.01.2021 436
112
390
102
7
611
Нарахована амортизацiя за 9м 2021р
169
15
97
20
132
Вибуло
амортизацiї за 9м 2021 рiк 440
Амортизацiя на 30.09.2021
165
127
487
122
7
743 Чиста вартiсть на 01.01.2021 118 30
260
23 0
33398 33711 Чиста вартiсть на 30.09.2021 416
15
163 3
0
33398 33579 Станом на 30.09.2021 року на Балансi компанiї немає основних засобiв, щодо
яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi. У заставу основнi
засоби не надавалися. Втрат основних засобiв в наслiдок надзвичайних подiй не вiдбувалося. У
складi основних засобiв враховуються земельнi дiлянки, якi товариство планує використовувати в
поточнiй дiяльностi. Земельнi дiлянки придбанi в 2018-2020 рр. Загальна вартiсть 30.09.21р.
складає 33 398 тис. грн. У складi нематерiальних активiв облiковуються активи з права
користування за договорами оренди нерухомостi (офiсне примiщення) та оренди автомобiлей.
Договори оренди класифiкованi як довгострокова оренда i згiдно з договорами облiковуються
виходячи з термiну два роки. У 3 кварталi 2021 року було зроблено модифiкацiю орендних
зобов'язань по орендi офiсного примiщення у зв'язку зi змiною умов оренди. Таким чином
Компанiя застосовує ставку дисконтування орендованих примiщень 13,4%, що вiдповiдає вартостi
довгострокових кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України станом на липень 2021р.
на дату модифiкацiї, 12,6% що вiдповiдає вартостi довгострокових кредитiв за даними
статистичної звiтностi банкiв України станом на сiчень 2021 на дату укладання договору та 14,6%,
що вiдповiдає вартостi довгострокових кредитiв за даними статистичної звiтностi банкiв України
станом на квiтень 2021р. на дату укладання договору. Станом на 30.09.2021 р. Товариством
вiдображено в Звiтi про фiнансовий стан актив з права користування майном в сумi 467 тис.грн. та
орендне зобов'язання на суму 299 тис.грн. Оренднi зобов'язання вiдображенi у складi поточної
заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями у сумi 75 тис.грн. та у складi довгострокового
зобов'язання з оренди у сумi 224 тис.грн. Актив з права користування та орендне зобов'язання
розраховано виходячи з термiну оренди на два роки (до 31.12.2022 року та до 31.03.2023р.) iз
застосуванням ставок 12,6%, 14,6% та 13,4% рiчних. Амортизацiя здiйснюється за прямолiнiйним
методом. 4. Розкриття фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки. До фiнансових активiв
Компанiї вiдносяться: _
грошовi кошти та їх еквiваленти; _ депозити в банках; _ дебiторська
заборгованiсть. Компанiя класифiкує фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання як довгостроковi
або короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що
обмежують можливостi Компанiї, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або
передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов'язань протягом 12 мiсяцiв з
дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати. Визнання фiнансового активу припиняється, коли
збiгає термiн дiї договiрних прав на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового
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активу або коли Компанiя передає договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд
цього фiнансового активу. Фiнансовi активи виглядають наступним чином: У тисячах
українських гривень 30 вересня 2020р. 30
вересня
2021р.
Довгострокова
дебiторська
заборгованiсть
1369 1268 Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 5
2
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
98
41 Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
2993 1311 За iнформацiєю, отриманою Компанiєю на дату звiтностi
(30.09.2021р.), акцiї емiтентiв цiнних паперiв, якi враховуються в довгостроковiй дебiторськiй
заборгованостi загальною сумою 802 тис. грн. є заблокованi. На вартiсть цих акцiй був
нарахований резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 802 тис. грн. 5.
Запаси. 6.
Облiк
i
вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". Запаси
враховуються за однорiдними групами. Компанiя застосовує формулу оцiнки запасiв при їх
вибуттi або передачi у виробництво з надання страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. Запаси в балансi виглядають так:
У тисячах українських гривень
30 вересня 2020р. 30 вересня 2021р. Основнi матерiали
6
9 Паливо
22
3 Запаснi частини 17
40 Разом запаси:
45
52
7.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi потоки Компанiї вiд операцiйної, iнвестицiйної
та фiнансової дiяльностi в виглядають наступним чином. Грошовi кошти та їх еквiваленти: У
тисячах українських гривень
30 вересня 2020р. 30 вересня 2021р. Грошовi кошти у касi 0
0 Грошовi кошти на поточних рахунках 529
712 Грошовi кошти на депозитних
рахунках
1656 1202 Разом грошових коштiв:
2185 1914 Переоцiнка iноземної валюти.
Функцiональною валютою Компанiї є нацiональна валюта України - гривня. Монетарнi активи i
зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним
курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на кiнець вiдповiдного звiтного перiоду.
Прибуток та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i вiд
перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним
курсом НБУ на кiнець звiтного перiоду, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток
або збитки вiд курсових рiзниць). Перерахунок по обмiнним курсам на кiнець звiтного перiоду не
застосовується до немонетарних статей. Основнi обмiннi курси, що використовувались для
перерахунку сум у iноземнiй валютi, були наступними: 30 вересня 2020р., гривень 30
вересня
2021р., гривень 1 євро
33,1309
30,9810 1 долар США
28,2989
26,5760 Нижче
у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв за кредитною
якiстю на основi рейтингiв банкiв за нацiональною шкалою, наданих мiжнародними рейтинговими
агентствами Moody's, Fitch та українськими рейтинговими агентствами: У тисячах українських
гривень
30 вересня 2021р. Не простроченi i не знецiненi - рейтинг uaA- та вище
1914
Разом грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1914 Грошовi кошти та їх еквiваленти не мають
забезпечення. Процентна ставка за банкiвськими депозитами у iноземнiй валютi протягом звiтного
перiоду складала вiд 1% до 2,2% рiчних в залежностi вiд дати розмiщення та погашення депозитiв.
Станом на 30.09.2021 року у Компанiї було 6 банкiв-контрагентiв (на 30.09.2020р.- також 6 банкiвконтрагентiв) iз сумою депозитiв в банках вiд 60 тис.грн. та вище. Сукупна сума цих залишкiв на
30.09.2021 роцi складала 1 202 тис.грн. (на 30.09.2020р.- 1 656 тис.грн.) або майже 63% грошових
коштiв та їх еквiвалентiв (на 30.09.2020р - 76%). 8.
Страховi та iншi фiнансовi зобов'язання .
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання компанiї, класифiкуються на
довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть. Поточнi
зобов'язання складаються з наступних компонентiв: У тисячах українських гривень 30
вересня
2020р. 30 вересня 2021р. Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями з оренди
54
75 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
218 17 Iнша
кредиторська заборгованiсть
225
194 Разом поточнi зобов'язання: 497
286
Резерви
визнаються, якщо Компанiя в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi
зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк
ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Компанiя визнає в якостi резервiв - резерв
вiдпусток, який формується щорiчно станом на початок року. Станом на 30.09.2021р. вiн складає
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120 тис.грн. Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до
МСБО 19 "Виплати працiвникам". Зобов'язання з фiнансової оренди. Згiдно МСБО 17 "Оренда"
об'єктами фiнансової оренди Компанiя є офiсне примiщення за контрактом укладеним з фiзичною
особою-пiдприємцем, яке знаходиться за адресою: м. Київ, провул. Чеховський, буд. 4, оф. 8. та,
також, три автомобiля за контрактами укладеними з фiзичними особами. Об'єкти фiнансової
оренди облiкуються на рахунку "Нематерiальнi активи" (а саме "Актив з права користування"),
поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями з оренди складає 56 тис. грн.,
фiнансовi витрати на зобов'язання з оренди склали 42 тис.грн. Страховi резерви та доля
перестраховика у страхових резервах Страховi резерви є оцiнкою обсягу зобов'язань Компанiї для
здiйснення майбутнiх виплат страхового вiдшкодування за договорами страхування
(перестрахування). При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства
України. Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" ми: а) провели перевiрку
адекватностi зобов'язань; б) не проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти
вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти
витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами; в) слiдкували за тим, чи не
зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування Згiдно прийнятої методологiї формування
страхових резервiв Компанiї проводиться у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства,
зокрема Закону України "Про страхування", та чинних Розпоряджень Нацкомфiнпослуг.
Розрахунок технiчних резервiв здiйснюється на пiдставi Внутрiшньої полiтики страховика з
формування технiчних резервiв, згiдна якої Компанiя формує наступнi резерви: 1. Резерв
незароблених премiй. Розраховується методом "1/4 вiд надходжень страхових платежiв".
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування. Для
розрахунку резерву незароблених премiй на будь-яку дату приймаються страховi платежi у розмiрi
80 вiдсоткiв вiд загальної суми надходжень страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування.
Для розрахунку частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй на будь-яку дату
приймаються частки страхових платежiв у розмiрi 80 вiдсоткiв вiд загальної величини страхових
платежiв, сплачених перестраховикам. 2. Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв.
Створюється з моменту отримання iнформацiї про страховi випадки iз застрахованими об'єктами.
Оцiнка величини резерву збиткiв визначається у залежностi вiд сум фактичних або очiкуваних
страхувальниками збиткiв у результатi настання страхового випадку. Витрати на врегулювання
збиткiв є компонентом резерву заявлених, але не врегульованих збиткiв. 3. Резерв збиткiв, що
виникли, але не заявленi. Сукупний резерв збиткiв з виду страхування "Страхування наземного
транспорту (крiм залiзничного)", який оцiнюється актуарними методами вiдповiдно до
Внутрiшньої полiтики,є нижчим за резерв заявлених заявлених, але не виплачених збиткiв,
сформованих на звiтну дату, тому резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, що розраховується
як їх рiзниця, покладений на рiвнi 0. Оцiнка частки перестраховикiв в резервах незароблених
премiй здiйснюється у порядку, за яким визначається оцiнка резервiв незароблених премiй. Частка
перестраховикiв в резервах незароблених премiй визнається на дату набрання чинностi договору
перестрахування. Оцiнка частки перестраховикiв у резервах збиткiв здiйснюється вiдповiдно до
умов договору перестрахування. Частка перестраховикiв у резервах збиткiв визнається на дату
подання заяви (повiдомлення) про страховий випадок.
Компанiєю сформовано такi страховi
резерви: _
резерв незароблених премiй - 2 150 тис.грн. _
резерв
заявлених,
але
не
виплачених збиткiв- 510 тис.грн. У тисячах українських гривень
30 вересня 2020р. 30
вересня 2021р. Загальнi суми
Резерв незароблених премiй
2105 2150
Резерв
заявлених, але не виплачених збиткiв
820
510 Разом страхових резервiв, загальна сума
2925 2660 Частка перестраховика
Резерв незароблених премiй
(281)
(359) Разом частка перестраховика у страхових резервах
(281) (359) Чистi суми
Резерв незароблених премiй
1824 1791 Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
820
510 Разом страхових резервiв, чиста сума 2644 2301 Технiчнi резерви представленi
такими категорiями дозволених активiв:
(тис.грн.) грошовi кошти на поточному рахунку 712 банкiвськi вклади (депозити) 1202
права
вимоги до перестраховикiв
266 нерухоме майно 532 Разом: 2712 9.
Перевiрка
адекватностi визнаних страхових зобов'язань (вiдповiдно до МСФЗ № 4 "Страховi контракти")
Перевiрка адекватностi зобов'язань проводиться згiдно до параграфiв 15-19 Мiжнародного
27

Стандарту Фiнансової Звiтностi 4 (Страховi контракти). Перевiрка адекватностi страхових
зобов'язань здiи?снюється шляхом моделювання маи?бутнiх грошових потокiв за страховими
контрактами. Моделювання проводиться на пiдставi аналiзу дiяльностi Компанiї за попереднi 5
рокiв з використанням загально прийнятих актуарних методiв. Оцiнки адекватностi страхових
зобов'язань проводиться iз залученням фахiвця з актуарноi? та фiнансової? математики.
Результати перевiрки тесту адекватностi зобов'язань для резерву незароблених премiй
пiдтверджують, що останнi є адекватними до страхових зобов'язань Компанiї на звiтну дату.
Систематичних недолiкiв та/або невiдповiдностi МСФЗ прийнятої Компанiєю методологiї
формування резервiв збиткiв, що заявленi та не врегульованi не виявлено. 10.
Статутний
капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Розмiр статутного капiталу
зафiксовано в Статутi Товариства. Збiльшення статутного капiталу здiйснюється за рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над
номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд. Резервний капiтал
формується за рахунок нерозподiленого прибутку, шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не
менше 5%, за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до Статуту Компанiї.
Фiнансовий результат 2020 року був збитковим, тому у 2021 роцi вiдрахування до резервного
капiталу не здiйснювалися. Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу,
сформований вiдповiдно до Статуту компанiї. Прибуток, що залишається у розпорядженнi
Компанiї пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв, розподiляється на формування резервних
та iнших фондiв, збiльшення капiталу та виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв. Протягом 9 м. 2021 року додаткового випуску акцiй Компанiєю не здiйснювалося,
викупу та наступного продажу викуплених акцiй Компанiєю не проводилося. Статутний капiтал
Компанiї становить: У тисячах українських гривень
На 30 вересня 2020 р.
20790 На 30
вересня 2021 р.
20790 Протягом 9 м. 2021 року акцiонерами Компанiї не приймалося рiшень
щодо виплати дивiдендiв, тому дивiденди акцiонерам не виплачувалися. Протягом 9 м. 2021 року
нiяких змiн в складi акцiонерiв не вiдбулося. Нижче подано iнформацiю про акцiонерiв Компанiї
станом на 30 вересня 2021 року: У тисячах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй
Кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру Частка володiння, % Номiнальна
вартiсть
Кирилюк С.М.
187 110
90
18 711 000 Янчук Л. П.
10 395 5
1
039
500
Забарна С.О. 10 395
5
1 039 500 Разом акцiонерного капiталу на 30 вересня 2021 р.
207 900
100
20 790 000 11.
Розкриття операцiй з пов'язаними особами. До
пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 "Розкриття
iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться: а) Фiзична особа або близький родич такої особи є
пов'язаною стороною iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо така особа: _ контролює
суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним; _
має суттєвий
вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує; _ є членом провiдного управлiнського персоналу
суб'єкта господарювання, що звiтує, або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що
звiтує. б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо
виконується будь-яка з таких умов: _
суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що
звiтує, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє
пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним); _
один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством
iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства
члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання); _
обидва
суб'єкти
господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; _
один
суб'єкт
господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а iнший суб'єкт
господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта господарювання; _
суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв
або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є
пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є
такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є пов'язаними iз суб'єктом
господарювання, що звiтує; _
суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним
контролем особи, визначеної в пунктi а); _
особа, визначена в пiдпунктi першому пункту а),
має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провiдного управлiнського персоналу
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суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання). При
розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається змiсту
вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi. Протягом перiоду, що закiнчився 30 вересня 2021
року пов'язаними сторонами Товариства були акцiонери та провiдний управлiнський персонал. За
9 м. 2021 року Товариство мало такi обороти та залишки за операцiями з пов'язаними сторонами:
Стаття Оборот за 9 м. 2021 року Витрати на заробiтну плату Голови наглядової ради
235
тис.грн. 12. Доходи. Доходи визнаються вiдповiдно до МСБО 18 "Дохiд". Доходи та витрати
визнаються за методом нарахування. Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом
облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi
зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення,
пов'язаного з внесками учасникiв. Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування)
визнаються доходами в перiод в момент повної оплати договору страхування або його частини
вiдповiдно до умов договору страхування, але не ранiше початку дiї договорiв страхування
(перестрахування). Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких
1 рiк i менше, та премiї за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в обсязi сплати
чергових платежiв. Черговi платежi визнаються доходом i не є погашенням дебiторської
заборгованостi страхувальника (перестрахувальника) . Страховi премiї за договорами страхування
(перестрахування), термiн дiї яких бiльше року в компанiї немає. 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 вигод Компанiї,
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. Аналiз страхових премiй, страхових виплат, премiй сплачених
перестраховикам за видами страхування: У тисячах українських гривень
9м.2020р.
9м.2021р. Страховi платежi з урахуванням розторгнення: - страхування вiд вогневих
ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 5
5 - страхування вiд нещасних випадкiв, вантажiв та
багажу, фiнансових ризикiв 0
0 - страхування майна
8
7страхування
наземного транспорту (крiм залiзничного)
5182 5134
страхування
цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
10
2 Разом страховi платежi 5205 5148 Платежi, сплаченi перестраховикам:
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
710
876
Разом
перестраховi платежi
710
876 Змiна резервiв незароблених премiй (222) (78)
Змiна
частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй
(133) 48 Разом змiни
89
(30) Чистий дохiд 4584 4242 Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.:
1331 823
операцiйна курсова рiзниця 267
0 - вiдшкодування вiд перестраховикiв 594
553 - регреси
388
238 - доходи вiд ОСЦВ (комiсiйна винагорода) 18
11 - вiдсотки одержанi
62
20 - повернення судових витрат та iнше 2
1 Рiзниця суми iнших операцiйних
доходiв з формою № 2 "Звiт про фiнансовi результати" (ряд.2120) обумовлена тим, що згiдно
Рекомендацiй № 433 стаття доходiв "Вiдшкодування вiд перестраховикiв" враховується в статтi
"Чистi понесенi збитки за страховими виплатами" (страховi виплати мiнус вiдшкодування вiд
перестраховиикiв) (ряд.2070). 13. Витрати. Витратами визнається або зменшення активiв, або
збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу за умови, що такi витрати
можуть бути достовiрно оцiненi. У тисячах українських гривень
9м.2020р.
9м.2021р.
Страховi виплати:
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
(2839)
(2442) Разом страховi виплати
(2839) (2442)
Собiвартiсть страхових послуг, за
вирахуванням страхових виплат (1792) (1995) Адмiнiстративнi витрати, в т.ч.:
(902) (851) амортизацiя (263) (301) - витрати на зв'язок (28) (31) - витрати на обслуговування авто та
паливо(311) (316) - банкiвське обслуговування (18) (17) - аудиторськi послуги (70) (70)
витрати на охорону працi (4)
(4) - iнформацiйно-консультацiйнi послуги
(17) (19)
матерiальнi витрати (26) (31) - нотарiальнi послуги (62) 0 - витрати на навчання персоналу
(32) 0 - iншi адмiнiстративнi витрати (71) (62) Iншi операцiйнi витрати, в т.ч.:
(49) (145) - операцiйна курсова рiзниця (49) (90) - повернення перестраховщику долi
страхового вiдшкодування з отриманого регресу.
0
(52) -iнше
0
(3) Фiнансовi
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витрати, в т.ч.:
(75) (43) - фiнансовi витрати на зобов'язання з оренди
75
(43)
Рiзниця суми Страхових виплат з формою № 2 "Звiт про фiнансовi результати" обумовлена тим,
що згiдно Рекомендацiй № 433 в статтi "Чистi понесенi збитки за страховими виплатами"
(ряд.2070) враховується стаття доходiв "Вiдшкодування вiд перестраховикiв" (страховi виплати
мiнус вiдшкодування вiд перестраховикiв). 14. Витрати з податку на прибуток. У 2015 роцi
загальний дохiд вiд дiяльностi ПрАТ "Страхова компанiя "СОВЕРЕН" складав менш, нiж 20 млн.
грн., що дозволило Компанiї прийняти рiшення про незастосування розрахунку Рiзниць та
визначати податок на прибуток, розрахований за правилами Податкового кодексу України,
виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк. Таким чином за 9 м. 2021 року податок на прибуток
на розраховувався та не нараховувався. 15.
Звiт про рух грошових коштiв.
Звiт грошових
коштiв за 9 м. 2021 року складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" за прямим
методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень
грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух
грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на
придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на
соцiальнi заходи та iншi витрати. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних
активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй,
iнших вкладень, що не Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали
мiсце в результатi
отримання та погашення позик. Результатом чистого руху коштiв вiд
дiяльностi Компанiї за звiтний перiод є вiд'ємне значення руху грошових коштiв в сумi 99 тис.
грн., в тому числi: вiд операцiйної дiяльностi - позитивне значення - 67 тис. грн., вiд фiнансової
дiяльностi - вiд'ємне значення 166 тис. грн. Грошовi кошти, якi є в наявностi i якi недоступнi для
використання у Компанiї вiдсутнi. 16.
Звiт про власний капiтал
Компанiя складає Звiт про
змiни у власному капiталi де iнформує про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО1. Звiт
про власний капiтал за 9 м. 2021 року включає таку iнформацiю: - загальний сукупний прибуток
за перiод; - для нерозподiленого прибутку(непокритого збитку) вплив ретроспективного
перерахунку, визнаного вiдповiдно до МСБО 8; змiни в результатi отриманого прибутку
(збитку).
До
статей
власного
капiталу
в
балансi
входять:
тис. грн.
30.09.2020 30.09.2021 Статутний капiтал
20790 20790 Капiтал в дооцiнках
17340 17406 Резервний капiтал 1497 1497 Непокритий збиток (2302) (2796) Разом
власний капiтал:
37325 36897 Вартiсть чистих активiв Компанiї станом на 30 вересня 2021р.
становить 36 897 тис. грн. i є бiльшою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика
(20 790 тис. грн.) на 16 107 тис.грн. Сукупний дохiд за 9 м. 2021 року складає -168 тис. грн. 17.
Операцiйнi сегменти Протягом 9 м. 2021 року Компанiя здiйснювала дiяльнiсть в одному
географiчному та бiзнес сегментi, отже Додаток до рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за
сегментами" не готувався. 18.
Зобов'язання та непередбаченi зобов'язання
Податкове
законодавство та умови регулювання в Українi Уряд України продовжує реформу економiчної i
комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу до ринкової економiки. У результатi
законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств, продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни
характеризуються неясними формулюваннями, наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою
практикою винесення довiльних рiшень з боку влади. Iнтерпретацiя керiвництвом такого
законодавства стосовно дiяльностi Компанiї може бути оскаржена вiдповiдними контролюючими
органами. Зокрема, податковi органи займають фiскальну позицiю при iнтерпретацiї
законодавства i визначеннi розмiру податкiв, i в результатi, можливо, що операцiї та дiяльнiсть, якi
ранiше не оскаржувалися, будуть оскарженi. Отже, можуть бути донарахованi податки, штрафи i
пенi. Три роки, що передують звiтному, є вiдкритими для перевiрки податковими органами.
Керiвництво вважає, що Компанiя нарахувала всi податки, що стосуються дiяльностi Компанiї. У
ситуацiях невизначеностi Компанiя здiйснила нарахування податкових зобов'язань, виходячи з
оцiнки керiвництвом iмовiрною величини вiдтоку ресурсiв, якi будуть потрiбнi для погашення
таких зобов'язань. Керiвництво Компанiї, грунтуючись на трактуваннi податкового законодавства,
вважає, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному обсязi. Тим не менш, податковi та iншi
державнi органи можуть по-iншому трактувати положення чинного податкового законодавства, i
вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки. Протягом 9 м. 2021 р. Компанiя не
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визнала витрати по резерву з податку на прибуток та iншим податкам внаслiдок того, що страхова
дiяльнiсть в Українi має спецiальнi правила оподаткування регламентованi податковим
законодавством України, однак вони мають вiдмiнностi в ставках оподаткування iнших компанiй,
якi застосовують загальноприйнятi правила. Судовi процеси У ходi звичайної дiяльностi
Товариство залучається до рiзних судових процесiв. На думку управлiнського персоналу,
зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих процесiв, не матимуть значного
негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх операцiй. Станом на 30.09.2021
року судовi позови та справи до ПрАТ "Страхова компанiя "СОВЕРЕН" вiдсутнi. Персонал та
оплата працi Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 11 осiб. Фонд оплати працi за 9 м. 2021
р. склав 1 562 тис. грн. Заробiтна плата персоналу нараховувалася своєчасно та в повному розмiрi
вiдповiдно до штатного розкладу. Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з пенсiйним
законодавством України, згiдно з яким Товариство здiйснює поточнi внески, якi розраховуються
як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати; причому такi виплати робляться у тому
перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право отримувати пенсiю
внаслiдок таких накопичених платежiв з державного пенсiйного фонду. Станом на 30.09.2021 року
Товариство не мало жодних зобов'язань iз виплати пенсiй, з охорони здоров'я, страхових або
iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або колишнiми працiвниками. 19.
Ризики. Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових
ризикiв (кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних
ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик
процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Компанiя не
вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з
управлiння цими ризиками. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих
ризикiв до мiнiмуму. Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору
страхування - це ймовiрнiсть настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного
вiдшкодування. По самiй сутi договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього
непередбачуваним. Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується
для визначення цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя,
полягає в тому, що фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це
може вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за
оцiночними даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума
виплат будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. Як
показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна
мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш
диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в
цiлому. Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування
укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за
напрямками страхової дiяльностi. Ризик гiперiнфляцiї. Вiдповiдно до параграфу 3 МСБО 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", Компанiя, враховуючи офiцiйнi данi Державної
служби статистики України та проаналiзувши стан та динамiку iнфляцiї вважає, що економiчний
стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. В зв'язку з цим
Керiвництво Компанiї прийняло рiшення не перераховувати статтi фiнансової звiтностi на iндекс
iнфляцiї. 20. Управлiння капiталом. Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення
наступних цiлей: _ дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором; _ забезпечення
здатностi Компанiї функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Компанiя вважає,
що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в
балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя аналiзує наявну суму власного
капiталу i може її коригувати шляхом розподiлу частки прибутку мiж учасникам, повернення
капiталу учасникам. На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi
вимоги до капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв
платоспроможностi. Компанiя дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2021 роцi. 21.
Система внутрiшнього контролю.
Проведення внутрiшнiх перевiрок в Компанiї
здiйснювалося керiвником служби внутрiшнього аудиту. Перевiрено наступнi питання: ?
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органiзацiя страхування, дотримання вимог страхового законодавства в частинi
оформлення страхової документацiї, дотримання тарифної полiтики, забезпечення порядку
оприбуткування страхових платежiв тощо; ?
дотримання вимог Закону України "Про
запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або
фiнансуванню тероризму"; ?
органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, зокрема
контроль за наявнiстю, своєчаснiстю та якiстю оформлення первинних документiв, контроль
витрат за господарськими операцiями та використання коштiв Компанiї тощо. За результатами
проведених перевiрок було зроблено Звiт внутрiшнього аудитора, де були наданi рекомендацiї та
вказiвки щодо усунення недолiкiв. 22. Подiї пiсля дати балансу (вiдповiдно до МСБО № 10
"Подiї пiсля звiтного перiоду") Подiй пiсля звiтного перiоду - сприятливих та несприятливих
подiї, якi вiдбувались з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до
випуску - не було. 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: 1.
рiшень пiсля звiтного перiоду в судовiй справi, яке пiдтверджує, що
страхова компанiя мала теперiшню заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду. 2. 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. 22.
Платiж на основi акцiї (вiдповiдно до МСФЗ № 2 "Платiж на основi акцiї")
Операцiй, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй не проводилось. Голова правлiння
С.М.Швалюк Головний бухгалтер
Я.А.Качоровська
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ХV. Проміжний звіт керівництва
Промiжний Звiт керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"СОВЕРЕН" за 9 мiсяцiв 2021р. 1. Важливi подiї, якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду, та їх
вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть. Серед основних напрямкiв розвитку Товариства на
найближче майбутнє можна видiлити наступнi:- поглиблення спiвпрацi з дiючими банками
партнерами та налагодження роботи з новими; Розвиток альтернативних каналiв та нових
технологiй продажiв, автоматизацiя та дiджиталiзацiя усiх сфер дiяльностi. Товариству не вiдомi
подiї та умови, якi можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi, крiм
обставин непереборної сили, як то: вiйна, збройний конфлiкт або серйозна погроза такого
конфлiкту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, вiйськовим ембарго,
дiї iноземного ворога, загальна вiйськова мобiлiзацiя, вiйськовi дiї, оголошена не оголошена вiйна,
атаки тероризму, диверсiї, безлади, революцiя, заколот. Аналiзуючи показники фiнансової
звiтностi, можна зробити висновок, що Компанiя фiнансово - стiйка, має лiквiдний баланс,
вiрогiдностi банкрутства немає.
Важливi подiї якi вiдбулися впродовж звiтного перiоду: 1.1.
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 29.04.2021 р. було прийнято рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв за наступними параметрами:
Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року: - господарськi
договори; - договори страхування та перестрахування; фiнансовi договори (в тому числi,
але не виключно: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення
боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розмiщення депозитiв та
iншi).
Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом року не повинна перевищити 100 000 000 грн. 2.
Опис
основних
ризикiв
та
невизначеностей. Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства засноване на
принципах, основними iз яких є: 1)
Управлiння ризиками є частиною процесу прийняття
рiшень. Процес управлiння ризиками допомагає особам, якi приймають рiшення, зробити
усвiдомлений вибiр, визначити прiоритети i вибрати найбiльш вiдповiднi заходи. 2) Ризик
менеджменту є невiд'ємною частиною бiзнес-процесiв Товариства. Управлiння ризиками
iнтегрується з структурою управлiння та є частиною бiзнес-процесiв, як на оперативному та i на
стратегiчному рiвнi. 3)
Управлiння ризиками має бути систематичним, структурованим та
своєчасним. Процедури управлiння ризиками повиннi бути сформованi та узгодженi для
забезпечення ефективностi i достовiрностi результатiв. 4)
Спiвставлення рiвня ризикiв, що
приймаються з рiвнем доходностi фiнансових операцiй та з фiнансовими можливостями
Товариства. Очiкуваний розмiр фiнансових втрат Товариства, що вiдповiдає тому чи iншому рiвню
ризику, повинен вiдповiдати тiй частцi капiталу, яка забезпечує внутрiшнє страхування ризикiв. 5)
Методологiя управлiння ризиками повинна регулярно оновлюватися i вдосконалюватися
для того, щоб вiдображати досвiд Товариства, що постiйно накопичується та передову практику в
галузi управлiння ризиками. Методологiя управлiння ризиками не повинна суперечити чинному
законодавству України. Визначення та класифiкацiя ризикiв у страховiй дiяльностi Товариства
Ризик-ймовiрна подiя, що може призвести до отримання непередбачуваних збиткiв або iншим
чином негативно вплинути на дiяльнiсть Товариства i на його здатнiсть виконувати свої
зобов'язання. Товариством контролюються наступнi класи ризикiв: Андерайтинговi ризикиризики, повязаннi iз укладанням договорiв страхування; Ризик недостатностi резервiв (збиткiв) ризик неадекватностi страхових резервiв збиткiв майбутнiм зобов'язанням; Ризик недостатностi
премiй (перевищення нетто-премiй)-ризик неадекватностi страхових тарифiв майбутнiм
зобов'язанням; Ризик недостатностi премiй (перевищення витрат)-вiдповiднiсть фактичних витрат
закладеним у бюджет. Ризик катастроф-ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання
надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв. Ринковi ризики-ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм
середовищем i ринками на яких працює Товариство, якi можуть призвести до змiни ринкової
вартостi фiнансових iнструментiв або змiнив ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на
величину активiв та/або зобов'язань Товариства; Ризик iнвестицiй в акцiї-ризик, провязаний iз
чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв Товариства до коливання
ринкової вартостi акцiй; Валютний ризик-ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та
зобов'язань Товариства до коливання курсiв обмiну валют; Майновий ризик-ризик, пов'язаний iз
чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань Товариства до коливання ринкових цiн на нерухомiсть.
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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 (перестраховка, боржника
та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством;
Ризик
дефолту
Страхувальника/Перестрахувальника
ризик
неспроможностi
Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
Товариством; Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi Перестраховика виконати
взятi на себе будь=якi договiрнi зобов'язання перед Товариством; Ризик дефолту банку-ризик
неспроможностi банкiв виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством;
Операцiйнi ризики-ризик фiнансових втрат Товариства, що виникає через недолiки управлiння,
процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй,
а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; Ризик персоналу-ризик фiнансових втрат
Товариства, що виникає через помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; Органiзацiйний ризикризик фiнансових втрат Товариства, що виникає через недолiки управлiння, недосконалiсть бiзнес
процесiв; Правовий ризик-ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв.
Ризик лiквiдностi-ризик неспроможностi Товариства реалiзувати активи для погашення
зобов'язань точно на момент настання строку погашення. За результатами рiчної звiтностi жодна iз
подiй не вплине на платоспроможнiсть ПрАТ "Страхова компанiя "Соверен" та в майбутньому
Товариство зможе виконувати свої зобов'язання перед клiєнтами
у повному обсязi.
Голова правлiння
________________
С.М. Швалюк
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Голова правлiння Емiтента Швалюк Сергiй Миколайович, який здiйснює управлiнськi функцiї
стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї
про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а промiжний звiт
керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої
статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".
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