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Титульний аркуш 
 

23.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 
документа) 

№ 95 
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа) 

 
 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 
 

Генеральний директор    Лавриков А.П. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32079024 
4. Місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська обл., мiсто Кременчук, квартал 278, буд.22 Б 
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 794102, (0536) 794103 
6. Адреса електронної пошти: lvn@oniks.pl.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, (протокол засiдання Наглядової 
ради ПрАТ СК "ОНIКС" №190422/1 вiд 22.04.2019 року) 
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 оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.oniks.p
l.ua/rehuliarna-

richna-informatsiia-
emitenta 23.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв)  
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
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- повноваження посадових осіб емітента X 
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
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30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
Титульний аркуш - iнформацiя наявна. 
п.1 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.2 змiсту - iнформацiя вiдсутня, вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне акцiонерне 
товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, 
не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.3 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.4 змiсту - iнформацiя вiдсутня, в товариствi не створено посаду корпоративного секретаря. 
Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, 
крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не розкриває таку iнформацiю в складi 
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регулярної рiчної iнформацiї. 
п.5 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв 
емiтента не проводилася. 
п.6 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених 
пiдроздiлiв. 
п.7 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються 
позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього 
пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його 
дочiрнi пiдприємства, посадовi особи; вiдсутнi судовi справи, провадження за якими вiдкрито 
у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом 
на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, а також судовi 
справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi. 
п.8 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.9 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.п.1) п.10 змiсту - iнформацiя наявна.Додатково повiдомляємо, що органами управлiння 
ПрАТ СК "ОНIКС" згiдно з положеннями п. 8.1. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" є: Загальнi збори; 
Наглядова рада(у разi, якщо кiлькiсть акцiонерiв - власникiв простих акцiй складає 10 осiб i 
бiльше); Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор); Генеральний директор. Рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС" (протокол вiд 26.12.2018) 26.12.2018 вiдкликано Ревiзора ПрАТ 
СК "ОНIКС (Лихошвай Наталiю Валентинiвну) та обрано Наглядову раду ПрАТ СК "ОНIКС" 
з 27.12.2018. 
п.п.2) п.10 змiсту - iнформацiя щодо освiти та стажу посадових осiб емiтента - наявна; -
iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента - наявна; iнформацiя про 
будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 
звiльнення - вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне акцiонерне 
товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, 
не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.п. 3) п.10 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки  засновники Емiтента не є його акцiонерами 
на кiнець звiтного перiоду. Згiдно зi Статутом ПрАТ СК "ОНIКС" на дату заснування Емiтента 
кiлькiсть акцiй, що розподiлялась мiж засновниками, та їхня частка у статутному капiталi 
складала: 
"Закрите акцiонерне товариство "Нафтохiмiк" - 5 886 000 акцiй (98,1%); 
"Закрите акцiонерне товариство "Псьол" - 102 000 акцiй (1,7%); 
"Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Фiрма "Юрбiзнесконсалтинг" -  12 000 акцiй 
(0,2%). 
п.11 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.12 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.13 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки за звiтний перiод не було змiни акцiонерiв, яким 
належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому 
значенню пакета акцiй. 
п.14 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне 
акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну 
пропозицiю, не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.15 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне 
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акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну 
пропозицiю, не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.16 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.п.1) п.17 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.п.2) п.17 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск облiгацiй. 
п.п.3) п.17 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iнших 
цiнних паперiв. 
п.п.4) п.17 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск похiдних 
цiнних паперiв. 
п.п.5) п.17 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск боргових 
цiнних паперiв.Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне акцiонерне товариство, щодо iнших 
цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не розкриває таку 
iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.п.6) п.17 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювалось придбання 
власних акцiй протягом звiтного перiоду. 
п.18 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне 
акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну 
пропозицiю, не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.19 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки у працiвникiв емiтента немає у власностi цiнних 
паперiв такого емiтента . 
п.20 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй 
такого емiтента . 
п.21 змiсту- iнформацiя вiдсутня, оскiльки протягом 2018 року не було будь-яких обмежень 
щодо обiгу цiнних паперiв ПрАТ СК "ОНIКС". 
Вiдповiдно до п.5.5. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" акцiонери Товариства мають переважне 
право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на 
умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать 
кожному з них.  
Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами 
Товариства, дiє протягом двадцяти двох днiв з дня отримання Товариством повiдомлення 
акцiонера про намiр продати акцiї. Строк переважного права припиняється у разi, якщо до 
його спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства отриманi письмовi заяви про використання або про 
вiдмову вiд використання переважного права на купiвлю акцiй.  
Акцiонер Товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово 
повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства iз зазначенням цiни та iнших умов продажу 
акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється через Товариство. Пiсля отримання 
письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, 
Товариство зобов'язане протягом двох робочих днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим 
акцiонерам Товариства. Якщо акцiонери Товариства не скористаються переважним правом на 
придбання всiх акцiй, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим 
пунктом Статуту, акцiї можуть бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що 
повiдомленi акцiонерам Товариства. 
п.22 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.23 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.п.1) п. 24 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.п.2) п.24 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть. 
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п.п.3) п.24 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.п.4) п.24 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що 
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
п.п.5) п.24 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що 
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
п.п.6) п.24 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.25 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне 
акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну 
пропозицiю, не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.26 змiсту -  iнформацiя вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне 
акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну 
пропозицiю, не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.27 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне 
акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну 
пропозицiю, не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.28 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне 
акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну 
пропозицiю, не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.29 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.30 змiсту - iнформацiя наявна. Додатково повiдомляємо, що розмiр винагороди за 
проведення рiчного аудиту вказано в загальнiй сумi вiдповiдно до умов договору про надання 
аудиторських послуг, яким передбачено надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi, 
консолiдованої фiнансової звiтностi та перевiрки рiчних даних страховика. 
п.31 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, приватне 
акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну 
пропозицiю, не розкриває таку iнформацiю в складi регулярної рiчної iнформацiї. 
п.32 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.33 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки у емiтента вiдсутня iнформацiя про укладання 
акцiонерами емiтента акцiонерних або корпоративних договорiв. 
п.34 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки протягом 2018 року не укладались будь-якi 
договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 
контроль над емiтентом. 
п.35 змiсту - iнформацiя наявна. 
п.36 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
п.37 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
п.38 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних 
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цiнних паперiв. 
п.39 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
п.40 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних 
цiнних паперiв. 
п.41 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.  
п.41 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.  
п.42 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.  
п.43 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.  
п.44 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.  
п.45 змiсту - iнформацiя вiдсутня, оскiльки товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.  
п.46 змiсту - iнформацiя наявна. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 A01 №360416 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 05.02.2002 
4. Територія (область) 
 Полтавська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 25200000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 18 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 
 65.20 - Перестрахування 
 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "УкрСиббанк" 
2) МФО банку 
 351005 
3) Поточний рахунок 
 26502642264886 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 - 
5) МФО банку 
 - 
6) Поточний рахунок 
 - 
 
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Градосфера" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 25154997 
4) Місцезнаходження 
 39600, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, б. 4 
5) Опис  
 ПрАТ СК "ОНIКС" є учасником ТОВ "Градосфера" та станом на 31.12.2018р. володiє 
часткою в статутному капiталi в розмiрi 35,841992%, протягом 2018 року частка ПрАТ СК 
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"ОНIКС" у статутному капiталi ТОВ "Градосфера" збiльшилася з 33,857383%  до 35,841992%, у 
зв'язку зi зменшенням статутного капiталу ТОВ "Градосфера" за рахунок частки ТОВ 
"Градосфера", придбаної самим Товариством та не реалiзованої iншим учасникам або третiм 
особам. 
ПрАТ СК "ОНIКС" користується всiма правами, наданими учаснику, згiдно чинного 
законодавства та Статуту ТОВ "Градосфера". Протягом 2018 року учасник ТОВ "Градосфера" - 
ПрАТ СК "ОНIКС" до органiв управлiння ТОВ "Градосфера" не обирався/призначався. 
 
 
1) Найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Готельний комплекс "Європейський" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31773333 
4) Місцезнаходження 
 36922, м. Кременчук, проспект Лесi Українки, б. 35 
5) Опис  
 ПрАТ СК "ОНIКС"є учасником ТОВ "Готельний комплекс "Європейський" та  станом на 
31.12.2018р. володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 91,512175%, протягом 2018 року 
частка ПрАТ СК "ОНIКС" у статутному капiталi ТОВ "Готельний комплекс "Європейський"  
збiльшилася з 80,246948%  до 91,512175%, у зв'язку зi зменшенням статутного капiталу ТОВ 
"Готельний комплекс "Європейський"  за рахунок частки ТОВ "Готельний комплекс 
"Європейський", придбаної самим Товариством та не реалiзованої iншим учасникам або третiм 
особам. 
ПрАТ СК "ОНIКС" користується всiма правами, наданими учаснику, згiдно чинного 
законодавства та Статуту ТОВ "Готельний комплекс "Європейський". Згiдно з протоколом 
Загальних зборiв учасникiв ТОВ "Готельний комплекс "Європейський" вiд 28.04.2011 року 
"ПрАТ СК "ОНIКС" обрано ревiзором, у зв'язку з чим останнiй користується всiма 
повноваженнями, наданими ревiзору, згiдно чинного законодавства та Статуту ТОВ "Готельний 
комплекс "Європейський". 
 
 
1) Найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВАТО" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32614991 
4) Місцезнаходження 
 36900, м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, б. 4 
5) Опис  
 ПрАТ СК "ОНIКС" є учасником ТОВ "ВАТО" та  станом на 31.12.2018р. володiє часткою 
в статутному капiталi в розмiрi 27,31679%, протягом 2018 року розмiр частки ПрАТ СК 
"ОНIКС" в статутному капiталi ТОВ "ВАТО" не змiнювався. 
ПрАТ СК "ОНIКС" користується всiма правами, наданими учаснику, згiдно чинного 
законодавства та Статуту ТОВ "ВАТО". Протягом 2018 року учасник ТОВ "ВАТО" - ПрАТ СК 
"ОНIКС" до органiв управлiння ТОВ "ВАТО" не обирався/призначався. 
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17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено 
штрафну санкцію 

 Орган, який 
наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 
виконання 

1 758/16-31-14-01-
10/32079024, 

25.06.2018 

ГУ ДФС у 
Полтавськiй областi 

Стягнення за 
податковими 

зобов'язаннями 66 
133,00 грн., 

штрафних санкцiй в 
розмiрi 16 534,00 

грн. 

Сплачено 17.07.2018. 

Примітки: 
Акт ГУ ДФС у Полтавськiй областi вiд 25.06.2018 за № 758/16-31-14-01-10/32079024 "Про результати 
документальної планової виїзної перевiрки Приватного акцiонерного товариства Страхова компанiя 
"ОНIКС" (код 32079024), з питань дотримання вимог податкового, валютного та iншого законодавства 
за перiод з 01.01.2015 по 31.12.2017, законодавства про збiр та облiк єдиного соцiального внеску за 
перiод з 01.01.2013 по 31.03.2018; податкове рiшення   № 0009001402 вiд 09.07.2018; Стягнення за 
податковими зобов'язаннями 66 133,00 грн., штрафних санкцiй в розмiрi 16 534,00 грн. та пенi в розмiрi 
00,00 грн. 
 

 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Скорочення посади заступника Генерального директора з фiнансових питань.Обрання 
Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС", вiдкликання Резiзора ПрАТ СК "ОНIКС".Iнших змiн в 
органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 14, середня 
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -4 , 
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 
5. 
Витрати на  оплату працi  працiвникiв за 2018рiк - 3035 тис. грн. Витрати на оплату  працi 
працiвникiв за 2017рiк - 2506 тис.грн. Протягом 2018року  вiдбулося збiльшення фонду оплати 
працi, вiдносно попереднього року на 16,5%.  
Працiвники постiйно пiдвищують квалiфiкацiю, щоб вiдповiдати операцiйним вимогам 
емiтента. 
 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
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ПрАТ СК " ОНIКС" не  належить до будь- яких об'єднань пiдприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
ПрАТ СК "ОНIКС" не є учасником спiльної дiяльностi. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб  протягом звiтного перiоду не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку страхової Компанiї здiйснюється  вiдповiдно 
до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
Основнi принципи облiкової полiтики: 
Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснюється з дотриманням 
принципiв обачностi, повного висвiтлення, послiдовностi, безперервностi, нарахування та 
вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, перiодичностi. 
Активами визнаються ресурси, якi контролюються Компанiєю у результатi минулих подiй, 
використання яких, як очiкується, призведе до збiльшення економiчних  вигiд.  
Фiнансовi активи 
Визнання та припинення визнання фiнансових активiв Компанiя здiйснює у вiдповiдностi до 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
Оцiнку фiнансових активiв пiд час первiсного визнання та подальшу їх оцiнку Компанiя 
здiйснює у вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 4 "Страховi контракти", 
як наведено в таблицi нижче. 
 
Група фiнансових активiв Оцiнка пiд час первiсного визнання Подальша оцiнка 
Строковi банкiвськi  
вклади (депозити)  За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, 
                                 що можуть бути безпосередньо вiднесенi на  
                                 придбання фiнансового активу  За амортизованою собiвартiстю 
Облiгацiї  внутрiшньої 
 державної позики За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю,  
                                що можуть бути безпосередньо вiднесенi  
                                на придбання фiнансового активу     За амортизованою собiвартiстю 
Облiгацiї пiдприємств  
та iншi борговi цiннi папери  За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю,  
                                                що можуть бути безпосередньо вiднесенi на  
                                                придбання фiнансового активу  За амортизованою собiвартiстю 
Пайовi цiннi папери  
або iншi корпоративнi  
права крiм iнвестицiй 
 в дочiрнi та асоцiйованi 
 пiдприємства           За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю,  
                                          що можуть бути безпосередньо вiднесенi на  
                                          придбання фiнансового активу За справедливою вартiстю з визнанням 
                                                                                                 переоцiнки в iншому сукупному доходi 
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Дебiторська заборгованiсть 
 за страховою дiяльнiстю За сумою страхового платежу,  
                                                зазначеною в страховому  
                                                / перестраховому контрактi За амортизованою собiвартiстю 
Iнша дебiторська заборгованiсть За цiною операцiї  За амортизованою собiвартiстю 
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства 
Станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ СК "ОНIКС"  має одне дочiрнє пiдприємство - ТОВ 
"Готельний комплекс "Європейський" (Україна, м. Кременчук), частка участi - 91,51217% та  
асоцiйованi пiдприємства: ТОВ "Градосфера" (Україна, м. Кременчук) частка прямої участi - 
35,841992%, та ТОВ "ВАТО" частка участi - 27,31679%.  
В  окремiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї вiдображаються за 
собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". 
В консолiдованiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства вiдображаються за 
методом участi в капiталi. 
Основнi засоби 
Всi об'єкти основних засобiв Компанiї  облiковуються в бухгалтерському облiку за моделлю 
собiвартостi. Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається на основi МСБО 16 
"Основнi засоби". 
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 
(експлуатацiї), установлений засiданням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше 
одного року. Облiковою одиницею основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв. 
Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з 
вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту 
до робочого стану.  
На дату балансу основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з 
вирахуванням суми зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 
окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. 
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв визначається наказом Генерального директора 
щодо готовностi об'єкта до експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть та строки корисного 
використання  переглядаються на кожну звiтну дату рiчної фiнансової звiтностi. Нарахування 
амортизацiї здiйснюється наступним чином: з метою ведення податкового облiку - з мiсяця, 
наступного за мiсяцем введення об'єкта основних засобiв в експлуатацiю; з метою ведення 
бухгалтерського облiку - з мiсяця готовностi об'єкта основних засобiв до експлуатацiї. 
Запаси. Визнання, облiк та оцiнка запасiв вiдбувається вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". У 
балансi на звiтну дату вiдображаються запаси за найменшою з двох оцiнок - первiсною вартiстю 
або чистою вартiстю реалiзацiї. При списаннi запасiв на витрати в тому перiодi, в якому вони 
були фактично використанi, з метою визначення вартостi списаних запасiв застосовується метод 
"FIFO"("first-in-first-out") - собiвартостi перших за часом надходження запасiв. 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
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виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
- Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 
(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 
(вантажобагажу)  на суму 5 684 468,11 грн. - 70 договорiв. Середнiй тариф - 2,5%-3,0% рiчних. 
 - Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ  на суму 4 808 893,06 грн. - 71 
договiр. Середнiй тариф - 2,5%-3,0% рiчних. 
 - Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)  на суму 3 499 683,25 грн. - 167 
договорiв. Середнiй тариф - 4,0%-5,0% рiчних. 
Основнi ринки збуту - Страхувальники Полтавської та Київської областей України. 
Основнi Клiєнти - промисловi пiдприємства та лiзинговi компанiї. 
Канали збуту та методи продажу - Bank Insurance, прямi продажi, корпоративнi клiєнти. 
Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. 
Основнi ризики в дiяльностi емiтента: 
андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, операцiйний ризик,  ризик дефолту контрагента, 
ризик учасника фiнансової групи, ризик лiквiдностi; репутацiйний ризик, юридичний ризик. 
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва 
та ринкiв збуту -  В ПрАТ СК "ОНIКС" впроваджена Стратегiя управлiння ризиками (надалi - 
СУР) згiдно вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками, передбачених 
Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг № 295 вiд 04 лютого 2014 року. Запроваджена в ПрАТ СК "ОНIКС" СУР 
направлена на забезпечення фiнансової стiйкостi та платоспроможностi Товариства, а також на 
захист iнтересiв страхувальникiв та акцiонерiв Товариства, уникнення, мiнiмiзацiю та 
пом'якшення наслiдкiв небажаних ризикiв, а також зменшення вразливостi до них. 
 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Основним придбанням активiв за останнi п'ять рокiв  є придбання (довгостроковi iнвестицiї) 
частки в статутному капiталi ТОВ "ВАТО" в сумi 37 050 тис.грн. що вiдбулося у 2017 роцi. 
Основним вiдчуженням активiв за останнi п'ять рокiв  є вiдчуження частки в статутному капiталi 
ТОВ "Градосфера" на суму 50 300 тис.грн, що вiдбулося у 2016роцi. 
 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби емiтента складають : два автомобiлi, офiсна  комп'ютерна технiка та меблi. 
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Мiсцезнаходження основних засобiв м. Кременчук, квартал 278 буд.22Б.  
Значнi правочини щодо основних засобiв не укладались. 
Екологiчнi питання, що можуть позначатися на використаннi активiв пiдприємства не 
виникають. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення виробництва, удосконалення 
основних засобiв немає. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: 
" змiни у законодавствi України; 
" зменшення надходжень страхових платежiв через зменшення кредитування; 
" значнi коливання курсу гривнi до iноземних валют; 
" збiльшення випадкiв демпiнгу на ринку страхування; 
" погiршення економiчної ситуацiї в країнi. 
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значнi. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi Компанiї здiйснюється за рахунок надходження грошових потокiв вiд  
операцiйної  та iнвестицiйної дiяльностi. Компанiя має достатньо робочого капiталу для 
поточних потреб. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Станом на 31.12.2018р. резерв незароблених премiй (за укладеними страховими договорами) за 
методом 1/365 складає 3 960,2тис.грн., очiкується прибуток  вiд виконання цих договорiв 60%. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента: 
1. Досягнути збiльшення частки компанiї на ринку роздрiбного та корпоративного 
страхування. 
2. Створити спецiальнi страховi продукти для VIP-клiєнтiв. 
3. Пiдвищити конкурентоспроможнiсть страхових продуктiв за рахунок розвитку якостi 
страхових послуг. 
4. Розвинути IТ-забезпечення продажу страхових послуг. 
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: 
" змiни у законодавствi України; 
" коливання курсу гривнi до iноземних валют; 
" демпiнг на ринку страхування; 
" погiршення економiчної ситуацiї в країнi. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
За звiтний 2018 рiк  витрати на дослiдження та розробки вiдсутнi. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
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результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ  
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн)* 
Найменування показника Перiод  
                                                          2018рiк 2017рiк 2016рiк 
Усього активiв                                           138 270 131 731  
Основнi засоби (за залишковою вартiстю)    68 18 33 
Запаси                                                               2 2 1 
Сумарна дебiторська заборгованiсть           2 346 2 272 8234 
Грошi та їх еквiваленти в т.ч. короткостроковi депозитнi вклади  
                                                                        30 481            10 118      61 042 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 45 642 42 074 31 647 
Власний капiтал                                           129 637 126 089 115 702 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капiтал 25 200 25 200 25 200 
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 5 709 4 961 11 049 
Поточнi зобов'язання i забезпечення                  2 904 681 4 099 
Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток)8 608 10 387 12 104 
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)           7 000 000 7 000 000  7 000 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн) 1,2297 1,4838 1,7291 
 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Виконавчий орган Генеральний директор Генеральний директор - Лавриков 
Андрiй Павлович 

Наглядова рада Голова Наглядової ради 
Член Наглядової ради 
Член Наглядової ради 

 

Голова Наглядової ради - Новiкова Яна 
Михайлiвна 

Член Наглядової ради - Гирка Надiя 
Олексiївна 

Член Наглядової ради -Лихошвай 
Наталiя Валентинiвна 

 
Загальнi збори 

акцiонерiв 
Акцiонери Згiдно з перелiком акцiонерiв, що 

складається депозитарною установою. 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 
 Генеральний директор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Лавриков Андрiй Павлович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1975 
5) Освіта 
 повна вища економiчна 
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6) Стаж роботи (років) 
 21 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ЗАТ СК "ОНIКС", 32079024, заступник Генерального директора 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 30.03.2010, обрано  до прийняття загальними зборами рiшення про його вiдкликання 
9) Опис 
 Розмiр винагороди виконавчого органу ПрАТ СК "ОНIКС" (Генерального директора) за 
рiк склав 503 560 грн.11 коп. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Загальний стаж роботи 21 рiк. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: радник з фiнансово - економiчних питань  ЗАТ 
"Торговий дiм "Укртатнафта",  радник з фiнансово - економiчних питань  ТОВ"Торговий дiм - 
Укртатнафта",  начальник Управлiння економiчного аналiзу та бюджетного планування 
Публiчного акцiонерного товариства "Промислово-фiнансовий банк", начальник Управлiння 
економiчного аналiзу та бюджетного планування ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ"), консультант з 
фiнансово-економiчних питань ТОВ "Кребо Iнтернешнл", консультант з фiнансово-економiчних 
питань ТОВ "АПЗК "Бориспiль". Станом на 31.12.2018 також обiймає посаду радника з 
фiнансових питань ТОВ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" (iдентифiкацiйний код: 25292831; 
мiсцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б). 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Юшко Наталiя Василiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1956 
5) Освіта 
 повна вища економiчна 
6) Стаж роботи (років) 
 44 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ЗАТ Страхова компанiя "ОНIКС", 32079024, Перший заступник Генерального директора 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 01.01.2010, обрано безстроково 
9) Опис 
 Розмiр винагороди Головного бухгалтера  ПрАТ СК "ОНIКС" за рiк склав 262417 грн. 36 
коп.  Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.  Загальний стаж роботи 44 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ПрАТ СК "ОНIКС". Посади на iнших 
пiдприємствах не займає. 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Новiкова Яна Михайлiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
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 1979 
5) Освіта 
 повна вища економiчна 
6) Стаж роботи (років) 
 17 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "ФК "ПФБ КРЕДИТ", 25292831, керiвник служби внутрiшнього аудиту 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 27.12.2018, обрано з 27.12.2018 на строк до 26.12.2021 
9) Опис 
 Розмiр винагороди Голови Наглядової ради  ПрАТ СК "ОНIКС" за рiк склав 525 грн. 
00коп. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.  Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу кредитування корпоративних клiєнтiв 
Регiонального Управлiння м. Кременчук ПАТ "АКБ БАНК"; начальник вiддiлу кредитування 
Регiонального Управлiння м. Кременчук ПАТ "АКБ БАНК"; керiвник служби внутрiшнього 
аудиту ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" (попереднє найменування ПАТ "ПФБ"); керiвник служби 
внутрiшнього аудиту ТОВ "ФК "ПФБ КРЕДИТ". Станом на 31.12.2018 також обiймає посаду 
керiвника служби внутрiшнього аудиту ТОВ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" (iдентифiкацiйний код: 
25292831; мiсцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б). 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гирка Надiя Олексiївна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1975 
5) Освіта 
 повна вища економiчна 
6) Стаж роботи (років) 
 26 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "ФК "ПФБ КРЕДИТ", 25292831, член Наглядової ради 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 27.12.2018, обрано з 27.12.2018 на строк до 26.12.2021 
9) Опис 
 Розмiр винагороди Члена Наглядової ради  ПрАТ СК "ОНIКС" за рiк склав 375 грн. 00 
коп. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.  Загальний стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала наступнi посади: помiчник Президента на ТОВ "Кребо ЛТД";  помiчник Президента на 
ПАТ "ПФБ; член Спостережної ради ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ"  (попереднє найменування 
ПАТ "ПФБ"); член Наглядової ради ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ"; член Наглядової ради ТОВ 
"ФК "ПФБ КРЕДИТ". Станом на 31.12.2018 також обiймає посаду члена Наглядової ради ТОВ 
"ФК "ПФБ КРЕДИТ" (iдентифiкацiйний код: 25292831; мiсцезнаходження: Полтавська обл., м. 
Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б). 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
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2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Лихошвай Наталiя Валентинiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 - 
4) Рік народження 
 1965 
5) Освіта 
 повна вища економiчна 
6) Стаж роботи (років) 
 34 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ СК "ОНIКС", 32079024, член Наглядової ради 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 27.12.2018, обрано з 27.12.2018 на строк до 26.12.2021 
9) Опис 
 Розмiр винагороди Члена Наглядової ради  ПрАТ СК "ОНIКС" за рiк склав 375 грн. 00 
коп. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.  Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв 
обiймала наступнi посади: Ревiзор ПрАТ СК "ОНIКС"; Головний бухгалтер Фiлiї ТРК "Європа" 
ТОВ "Градосфера"; фiнансовий директор ТОВ "Градосфера"; Головний бухгалтер ТОВ 
"Градосфера". Станом на 31.12.2018 також обiймає посаду Головного бухгалтера та фiнансового 
директора ТОВ "Градосфера" (iдентифiкацiйний код: 25154997; мiсцезнаходження: Полтавська 
обл., м. Кременчук,  вул. Генерала Жадова, буд. 4); Головного бухгалтера Фiлiї ТРК "Європа" 
ТОВ "Градосфера" (iдентифiкацiйний код ВП 37667082; мiсцезнаходження ВП: 39600, 
Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Соборна, будинок 7). 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 
Генеральний 
директор 

Лавриков Андрiй 
Павлович 

- 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Юшко Наталiя 
Василiвна 

- 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Новiкова Яна 
Михайлiвна 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Гирка Надiя 
Олексiївна 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Лихошвай Наталiя 
Валентинiвна 

- 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
1. Перспективи подальшого розвитку  ПрАТ СК "ОНIКС" (далi-Компанiя) 
1.1. Перспективи розвитку Компанiї залежать вiд тенденцiй та перспектив розвитку страхового 
ринку України. Найбiльш вiрогiдними перспективами розвитку Компанiї є: 
 - переукладання на новий перiод страхування максимальної кiлькостi договорiв страхування, 
що були укладенi у 2018 роцi; 
- укладання договорiв страхування з новими великими та середнiми клiєнтами за рахунок 
надання пропозицiй комплексного пiдходу страхування, системи знижок та бонусiв. 
- збiльшення надходження страхових платежiв по напрямкам: 
а) добровiльне страхування майна вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; 
б) добровiльне страхування майна вiд iнших ризикiв; 
в) добровiльне страхування наземного транспорту.  
- збiльшення надходження коштiв за регресcними справами. 
1.2. Перспективи подальшого розвитку дочiрнього пiдприємства ТОВ "Готельний комплекс 
"Європейський" (далi- Товариство) 
  Перспективи розвитку Товариства залежать вiд тенденцiй та перспектив розвитку ринку 
готельних послуг та послуг громадського харчування України. Найбiльш вiрогiдними 
перспективами розвитку Товариства є: 
 - продовження надання готельних послуг та послуг громадського харчування населенню та 
юридичним особам; 
- переукладання на новий перiод максимальної кiлькостi договорiв про надання готельних 
послуг та агентських договорiв, що були укладенi у 2018 роцi; 
- залучення до спiвпрацi нових клiєнтiв та партнерiв за рахунок надання пропозицiй 
комплексного пiдходу готельно-ресторанного обслуговування; 
- збiльшення завантаженостi готельно-ресторанного комплексу за рахунок залучення до 
спiвпрацi великих пiдприємств, якi запрошують до м. Кременчука гостей з iнших країн та мiст; 
- збiльшення надходження грошових коштiв по напрямкам: 
а) послуги готелю; 
б) послуги ресторану; 
в) послуги пивного бару; 
г) послуги дитячого кафе.  
 
2. Інформація про розвиток емітента 
2. Iнформацiя про розвиток  ПрАТ СК "ОНIКС"   
2.1. Протягом 2018 року Компанiя здiйснювала наступнi види страхування:  
1. Добровiльне майнове страхування: 
- Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 
- Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; 
- Страхування залiзничного транспорту; 
- Страхування фiнансових ризикiв; 
- Страхування вантажiв та багажу вантажобагажу; 
- Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 
(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 
(вантажобагажу). 
2. Обов'язкове страхування: 
-     Особисте страхування працiвникiв вiдомчої ( крiм тих, якi працюють в установах i 
органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України ) та сiльської пожежної охорони 
i членiв добровiльних пожежних дружин (команд); 
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-      Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 
-      Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру; 
-      Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 
-     Страхування предмета iпотеки. 
 
Надходження страхових платежiв в 2018 роцi склало 15 139,0 тис. грн. Обсяг надходжень 
страхових платежiв становить 132 % до надходження страхових платежiв за минулий рiк. В 
абсолютному виразi прирiст страхових платежiв в 2018 роцi, порiвняно з 2017 роком склав  3 
673 тис. грн. 
В 2018 роцi основним напрямом надходження страхових платежiв було добровiльне 
страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського 
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу), яке 
займає 37,55 % вiд загального обсягу надходжень. Розмiр страхового вiдшкодування в 2018 роцi 
склав 1 238,2 тис. грн., що на 819,6 тис. грн. бiльше в порiвняннi з минулим роком . 
Активи Компанiї станом на 31 грудня 2018 року становлять 138 270 тис. грн. За звiтний перiод 
валюта балансу збiльшилась на 6 539 тис. грн. 
На розвиток Компанiї, окрiм внутрiшнiх, впливають також фактори економiчного середовища, в 
якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть, зокрема: 
  нестабiльнiсть нацiональної валюти; 
  ведення воєнних дiй на сходi України та окупацiя АР Крим; 
  зменшення кiлькостi страхових компанiй, що є результатом роботи регулятора по 
виведенню гравцiв, якi не вiдповiдають вимогам платоспроможностi та достатностi капiталу, 
надiйностi; 
  iншi фактори. 
2.2. Iнформацiя про розвиток  дочiрнього пiдприємства ТОВ "Готельний комплекс 
"Європейський" (далi- Товариство) 
Протягом 2018року Товариство здiйснювало наступну дiяльнiсть: 
1. Надання готельних послуг (послуг по прийому, тимчасовому проживанню (розмiщенню) та 
обслуговуванню клiєнтiв згiдно з "Правилами користування готелями й аналогiчними засобами 
розмiщення та надання готельних послуг", затвердженими наказом Державної туристичної 
адмiнiстрацiї України №19 вiд 16.03.2004р., Законами України "Про туризм", "Про захист прав 
споживачiв" та iншим чинним законодавством України). 
2. Надання послуг громадського харчування: 
- послуг ресторану (на 100 посадочних мiсць); 
- послуг пивного бару; 
- послуг дитячого кафе; 
- послуг виїздного обслуговування заходiв замовникiв. 
За  2018 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (послуг) склав 5 517 тис. грн. Найбiльш питому 
вагу займає дохiд:  
" вiд реалiзацiї готельних послуг  - 4 184 тис. грн. (76%); 
" вiд реалiзацiї продуктiв харчування - 1 333 тис. грн. (24%); 
У порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом вiдзначено зростання реалiзацiї продукцiї, послуг 
на 531 тис. грн. (10,65%). 
Iншi операцiйнi доходи - 1 400 тис. грн.  
Iншi доходи та iншi фiнансовi доходи - 1 552 тис. грн. 
Разом чистi доходи пiдприємства за 2018 рiк склали - 8 469 тис. грн. 
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Середня завантаженiсть готелю протягом 2018 року склала 30%. 
Активи Компанiї станом на 31 грудня 2018 року становлять 35 935 тис. грн. За звiтний перiод 
валюта балансу збiльшилась на 6 918 тис. грн. 
На розвиток Товариства, окрiм внутрiшнiх, впливають також фактори економiчного 
середовища, в якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, зокрема: 
  нестабiльнiсть нацiональної валюти; 
  ведення воєнних дiй на сходi України та окупацiя АР Крим; 
  погiршення економiчної ситуацiї в країнi; 
  зниження покупної спроможностi населення; 
  збiльшення конкуренцiї за рахунок вiдкриття нових продовольчих магазинiв та закладiв 
громадського харчування; 
  iншi фактори. 
 
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Протягом 2018 року Компанiя не укладала деривативи та не вчиняла правочини щодо похiдних 
цiнних паперiв. 
Компанiя не є схильною до цiнового ризику.   
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування 
- 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
- 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
https://www.oniks.pl.ua/kodeks-korporativnogo-upravleniya-chastnogo-aktsionernogo-obshhestva-
strahovaya-kompaniya-oniks 
https://www.oniks.pl.ua/wp-content/uploads/2016/09/kodex.pdf 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтентом не приймались рiшення про добровiльне застосування кодексу корпоративного 
управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного 
управлiння. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Емiтентом не застосовувалась практика корпоративного управлiння понад визначенi 
законодавством вимоги. 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
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таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Факти вiдхилень протягом року вiдсутнi. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

чергові позачергові 
Вид загальних зборів 

X  
Дата проведення 20.04.2018 
Кворум зборів 99,9943 
Опис  Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ СК 

"ОНIКС": 
1. Про обрання лiчильної комiсiї ПрАТ СК "ОНIКС". 
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ СК "ОНIКС".  
3. Про порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК 
"ОНIКС". 
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального 
директора  про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ СК "ОНIКС" у 
2017 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ СК "ОНIКС" 
у 2018 роцi. 
5. Про затвердження висновкiв Ревiзора ПрАТ СК "ОНIКС" за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ СК 
"ОНIКС" за результатами 2017 року та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзора ПрАТ СК "ОНIКС" за 2017 рiк. 
6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, висновкiв i 
пропозицiй                                внутрiшнього аудитора ПрАТ СК "ОНIКС" 
за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ СК 
"ОНIКС" за 2017 рiк. Узгодження i затвердження плану внутрiшнiх  
аудиторських  перевiрок на 2018 рiк. 
7. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ СК "ОНIКС" за 
2017 рiк. 
8. Про розподiл прибутку ПрАТ СК "ОНIКС", одержаного за 
результатами дiяльностi Товариства у 2014-2017 роках.  Затвердження 
розмiру дивiдендiв, строку та порядку їх виплати. 
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 
ПрАТ СК "ОНIКС". 
10. Про затвердження рiшень Генерального директора ПрАТ СК 
"ОНIКС". 
11. Про внесення змiн до Статуту ПрАТ СК "ОНIКС". Затвердження 
Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" у новiй редакцiї. 
12. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень ПрАТ СК "ОНIКС". 
 
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. 
 
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих 
на зборах рiшень: 
Загальними зборами акцiонерiв розглянутi всi питання порядку денного та 



 25 

прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї ПрАТ СК "ОНIКС", 
обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК 
"ОНIКС", порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК 
"ОНIКС"; затверджено звiт Генерального директора  про фiнансово-
господарську дiяльнiсть ПрАТ СК "ОНIКС" у 2017 роцi та визначено 
основнi напрямки дiяльностi ПрАТ СК "ОНIКС" у 2018 роцi; затверджено 
звiт Ревiзора ПрАТ СК "ОНIКС" за результатами перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi ПрАТ СК "ОНIКС" за 2017 рiк та висновки 
Ревiзора ПрАТ СК "ОНIКС" по рiчнiй фiнансовiй звiтностi ПрАТ СК 
"ОНIКС" за 2017 рiк; затверджено звiт, висновки та пропозицiї 
внутрiшнього аудитора ПрАТ СК "ОНIКС" за пiдсумками перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ СК "ОНIКС" за 2017 рiк, 
узгоджено та затверджено план внутрiшнiх аудиторських перевiрок на 
2018 рiк; затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть ПрАТ СК "ОНIКС" за 
2017 рiк; частково розподiлено прибуток ПрАТ СК "ОНIКС", одержаний за 
результатами дiяльностi Товариства у 2014-2017 роках та затверджено 
розмiр дивiдендiв, строк та порядок їх виплати, попередньо надано згоду 
на вчинення значних правочинiв ПрАТ СК "ОНIКС"; затверджено рiшення 
Генерального директора ПрАТ СК "ОНIКС"; прийнятi рiшення про 
внесення змiн до Статуту ПрАТ СК "ОНIКС", затвердження Статуту ПрАТ 
СК "ОНIКС" у новiй редакцiї, та про внесення змiн до внутрiшнiх 
положень ПрАТ СК "ОНIКС". 
 

 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
 X 

Дата проведення 26.12.2018 
Кворум зборів 99,9943 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ СК 

"ОНIКС": 
1. Про обрання лiчильної комiсiї ПрАТ СК "ОНIКС". 
2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ СК "ОНIКС".  
3. Про порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК 
"ОНIКС". 
4. Про вiдкликання Ревiзора ПрАТ СК "ОНIКС". 
5. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради ПрАТ СК 
"ОНIКС". 
6. Про обрання голови та членiв Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС". 
7. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами 
Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС", встановлення розмiру їх винагороди, 
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) 
з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС". 
8. Про покладання функцiй аудиторського комiтету на Наглядову раду 
ПрАТ СК "ОНIКС". 
9. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень ПрАТ СК "ОНIКС", 
затвердження та скасування внутрiшнiх положень ПрАТ СК "ОНIКС". 
 
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 



 26 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. 
 
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: 
Генеральний директор Лавриков А.П. 
 
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих 
на зборах рiшень: 
Загальними зборами акцiонерiв розглянутi всi питання порядку денного та 
прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї ПрАТ СК "ОНIКС", 
обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК 
"ОНIКС", порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК 
"ОНIКС"; вiдкликано Ревiзора ПрАТ СК "ОНIКС"; визначено кiлькiсний 
склад Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС"; обрано голову та членiв 
Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС"; затверджено умови цивiльно-
правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 
Головою та членами Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС", встановлено 
розмiр їх винагороди, обрано особу, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ СК 
"ОНIКС";  покладено функцiї аудиторського комiтету на Наглядову раду 
ПрАТ СК "ОНIКС"; прийнятi рiшення про внесення змiн до внутрiшнiх 
положень ПрАТ СК "ОНIКС" та їх затвердження. 
 

 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій 

 X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше 
(зазначити) 
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Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 
(зазначити) 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС" вiд 26.12.2018 
покладено функцiї аудиторського комiтете на Наглядову раду ПрАТ СК 
"ОНIКС"  

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства  

- 

Інше (зазначити) - 
 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: - 
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: - 
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 
членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 3 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 
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Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити) - 

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: - 
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: - 
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Незалежний член Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Посада 
Так Ні 

Новiкова Яна Михайлiвна Голова Наглядової ради  X 
Опис: Уповноважений представник акцiонера Матициної Тетяни 

Юрiївни. 
Гирка Надiя Олексiївна Член Наглядової ради  X 
Опис: Уповноважений представник акцiонера Матицина Володимира 

Митрофановича 
Лихошвай Наталiя 
Валентинiвна 

Член Наглядової ради  X 

Опис: Уповноважений представник акцiонера Матициної Тетяни 
Юрiївни. 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
Вiдповiдно до вимог розлiлу 4 Положення про Наглядову раду 
ПрАТ СК "ОНIКС":- Наглядова рада Страхової компанiї 
обирається Загальними зборами Страхової компанiї з числа 
акцiонерiв Страхової компанiї, їх представникiв;- члени 
Наглядової ради Страхової компанiї не повиннi обiймати iншi 
посади в цiй Страховiй компанiї на умовах трудового 
договору;- Головою та членами Наглядової ради не можуть 
бути особи, зазначенi в частинi першiй статтi 62 Закону України 
"Про акцiонернi товариства", а також iншi особи, якi згiдно з 
чинним законодавством України не можуть бути керiвниками 
чи працювати у Страховiй компанiї.  

X  

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
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правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

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

 X 

Інше 
(зазначити) 

- 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
У звiтному роцi засiдання Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС" не проводились, оскiльки дiючий 
склад Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС" обрано з 27.12.2018 
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 
(запишіть) 

Розмiр винагороди Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС" 
визначено загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС"  шляхом 
укладення з ними трудових договорiв (контрактiв). 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Одноосiбний, Генеральний директор 
Лавриков Андрiй Павлович 

Вiдповiдно до вимог п. 8.33. Статуту ПрАТ 
СК "ОНIКС" до компетенцiї Генерального 
директора належить питання про вчинення 
правочинiв (укладення договорiв) згiдно з 
прийнятим компетентним органом рiшенням, 
а також всi питання дiяльностi Товариства, 
крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших 
органiв управлiння  Товариства. Згiдно з п. 
8.34. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" 
Генеральний директор чи виконуючий 
обов'язки Генерального директора у межах, 
встановлених законом та Статутом, має право 
без довiреностi:  
1) представляти iнтереси Товариства та 
вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї, будь-якi 
правочини, в тому числi укладати договори, 
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та розпоряджатися майном Товариства на 
виконання рiшень органiв управлiння 
Товариства; 
2) вiдкривати в банках поточнi та iншi 
рахунки; 
3) видавати та пiдписувати довiреностi; 
4) пiдписувати рiзного роду документи, що 
стосуються дiяльностi Товариства, в тому 
числi претензiї, позовнi заяви, вiдзиви на 
позови, клопотання, апеляцiйнi та касацiйнi 
скарги, всi iншi судовi процесуальнi 
документи, фiнансовi та бухгалтерськi 
документи, фiнансову, податкову та iншi види 
звiтностi, звернення, скарги, заяви, акти, 
заперечення, листи та iн.; 
5) представляти Товариство у судах, а також у 
вiдносинах з фiзичними та юридичними 
особами, органами державної влади та 
мiсцевого самоврядування, їх посадовими 
особами, об'єднаннями громадян, як в 
Українi, так i за її межами; 
6) представляти Товариство (власника) перед 
працiвниками Товариства, трудовим 
колективом та його органами у сферi 
трудових вiдносин, у тому числi приймати 
працiвникiв на роботу, укладати трудовi 
договори (угоди) та пiдписувати колективнi 
договори (угоди), вносити змiни i доповнення 
до них, застосовувати до працiвникiв 
Товариства дисциплiнарнi стягнення та 
заохочення; 
7) приймати рiшення про створення, 
реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй та представництв, 
затвердження їх статутiв та положень; 
8) прийняття рiшення про вiдчуження 
нерухомого майна Товариства; 
9) вирiшення всiх iнших питань, крiм тих, що 
належать до виключної компетенцiї 
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та 
Наглядової ради згiдно з чинним 
законодавством України або Статутом та 
внутрiшнiми положеннями Товариства. 
Пунктом 8.35. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" 
встановлено, що здiйснюючи свої функцiї, 
Генеральний директор чи виконуючий 
обов'язки Генерального директора видає 
накази та розпорядження, обов'язковi для 
виконання всiма працiвниками Товариства. 
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Опис Змiн у структурi виконавчого органу за 
звiтний перiод не вiдбувалось. Вiдповiдно до 
рiшення Наглядової ради ПраТ СК "ОНIКС" 
(протокол засiдання № 190301/1 вiд 
01.03.2019 затверджено звiт Генерального 
директора про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть   ПрАТ СК "ОНIКС" у 2018 роцi, 
фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Генерального директора  ПрАТ СК "ОНIКС" 
за 2018 рiк схвалено та визнано її такою, що 
вiдповiдає iнтересам Товариства. 
 
 

 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу 

так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови так так ні ні 
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та членів виконавчого органу 
Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

так так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть)  

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 

загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
Національ
ної комісії 
з цінних 

паперів та 
фондового 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 
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ринку про 
ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 
інформації 
від імені 

учасників 
фондового 

ринку 
Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками та більше 
статутного капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 
документи 

так ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

так так так так так 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
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фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  

Інше 
(зазначити) 

10.02.2017 за рiшенням Генерального директора ПрАТ СК "ОНIКС" 
(повноваження якому делегованi Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 
СК "ОНIКС" 03.11.2016) укладено договiр з зовнiшнiм аудитором - ТОВ 
"Київаудит". Крiм того, загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК 
"ОНIКС" 20.02.2019 прийнято рiшення призначити  суб'єктом 
аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту 
фiнансової звiтностi ПрАТ СК "ОНIКС" за 2018 рiк ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КИЇВАУДИТ" (код ЄДРПОУ 
01204513)   

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів 

 X 

Інше 
(зазначити) 

- 

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

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

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

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Матицина Тетяна Юрiївна  80,668571 
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2 Матицин Володимир 
Митрофанович 

 19,325714 

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

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

0 0 У звiтному перiодi не було будь-
яких обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 
зборах емiтента 

 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 
Вiдповiдно до п. 8.2. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" Генеральний директор, голова i члени 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор), голова i члени Наглядової ради є посадовими особами органiв 
управлiння ПрАТ СК "ОНIКС". 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента визначається чинним 
законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями ПрАТ СК "ОНIКС". 
Вiдповiдно до вимог п. 8.29 Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" Генеральний директор обирається 
Наглядовою радою (у разi її вiдсутностi - Загальними зборами) на строк до прийняття рiшення 
про його вiдкликання з дотриманням вимог чинного законодавства України. Пунктом 8.30 
Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" встановлено, що Наглядова рада (Загальнi збори) має (мають) право 
в будь-який час прийняти рiшення про припинення повноважень Генерального директора, 
незалежно вiд мотивiв та наявностi пiдстав, з одночасним прийняттям рiшення про призначення 
Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 
Згiдно з п.8.37 Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) обираються 
(призначаються) Загальними зборами акцiонерiв Товариства на строк до прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв про їх вiдкликання з дотриманням вимог чинного законодавства 
України, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. 
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються шляхом голосування, без застосування процедури 
кумулятивного голосування, якщо iнше не встановлено чинним законодавством, з числа 
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - 
акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою 
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. 
Загальнi збори мають виключне право в будь-який час прийняти рiшення про вiдкликання 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) незалежно вiд мотивiв та наявностi пiдстав.  
Кiлькiсний склад контрольного органу визначається Загальними зборами. 
У роботi Ревiзiйної комiсiї акцiонера, обраного до її складу, може представляти представник за 
довiренiстю. 
Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), а також права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора). 
 
Вiдповiдно до п.8.22. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" Наглядова рада обирається акцiонерами пiд 
час проведення Загальних зборiв з числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi iнтереси 
(представники акцiонерiв) на строк встановлений Загальними зборами з дотриманням вимог 
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чинного законодавства України, але не бiльше нiж на три роки. 
Загальнi збори акцiонерiв мають виключне право в будь-який час прийняти рiшення про 
вiдкликання Наглядової ради незалежно вiд мотивiв та наявностi пiдстав. 
Кiлькiсний склад Наглядової ради складає не менше 3-х осiб та визначається Загальними 
зборами. 
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом голосування без застосування 
кумулятивного голосування. 
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Голова та член Наглядової 
ради не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї 
(Ревiзором). 
Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 
повноваження iншiй особi. 
Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути 
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Про змiну свого 
представника у складi Наглядової ради акцiонер повiдомляє Товариство у письмовiй формi за 7 
календарних днiв до дати такої замiни. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний 
членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової 
ради. 
Згiдно з п. 8.25. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" Голова Наглядової ради Товариства обирається 
членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу 
Наглядової ради або Загальними зборами з числа обраних членiв Наглядової ради. Головою 
Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом 
попереднього року був Генеральним директором Товариства.  Наглядова рада або Загальнi 
збори мають право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.  
 
Вiдповiдно до вимог НКЦПФР згiдно з Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв, затвердженим рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013, зареєстрованим  в 
Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за №2180/24712, до посадових осiб емiтента 
належить Головний бухгалтер емiтента. 
Призначення та звiльнення Головного бухгалтера ПрАТ СК "ОНIКС" здiйснюється з 
дотриманням вимог чинного законодавства України  за наказом  Генерального директора. 
У разi звiльнення посадових осiб ПрАТ СК "ОНIКС" їм виплачуються винагороди та 
компенсацiї передбаченнi чинним трудовим законодавством України. 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб емiтента визначаються чинним законодавством України, 
Статутом та внутрiшнiми положеннями ПрАТ СК "ОНIКС". 
Вiдповiдно до вимог п. 8.33. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" до компетенцiї Генерального 
директора належить питання про вчинення правочинiв (укладення договорiв) згiдно з 
прийнятим компетентним органом рiшенням, а також всi питання дiяльностi Товариства, крiм 
тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння  Товариства. Згiдно з п. 8.34. Статуту 
ПрАТ СК "ОНIКС" Генеральний директор чи виконуючий обов'язки Генерального директора у 
межах, встановлених законом та Статутом, має право без довiреностi:  
1) представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї, будь-якi правочини, 
в тому числi укладати договори, та розпоряджатися майном Товариства на виконання рiшень 
органiв управлiння Товариства; 
2) вiдкривати в банках поточнi та iншi рахунки; 
3) видавати та пiдписувати довiреностi; 
4) пiдписувати рiзного роду документи, що стосуються дiяльностi Товариства, в тому числi 
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претензiї, позовнi заяви, вiдзиви на позови, клопотання, апеляцiйнi та касацiйнi скарги, всi iншi 
судовi процесуальнi документи, фiнансовi та бухгалтерськi документи, фiнансову, податкову та 
iншi види звiтностi, звернення, скарги, заяви, акти, заперечення, листи та iн.; 
5) представляти Товариство у судах, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами, 
органами державної влади та мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями 
громадян, як в Українi, так i за її межами; 
6) представляти Товариство (власника) перед працiвниками Товариства, трудовим колективом 
та його органами у сферi трудових вiдносин, у тому числi приймати працiвникiв на роботу, 
укладати трудовi договори (угоди) та пiдписувати колективнi договори (угоди), вносити змiни i 
доповнення до них, застосовувати до працiвникiв Товариства дисциплiнарнi стягнення та 
заохочення; 
7) приймати рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв, затвердження їх статутiв та положень; 
8) прийняття рiшення про вiдчуження нерухомого майна Товариства; 
9) вирiшення всiх iнших питань, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України або 
Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 
Пунктом 8.35. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" встановлено, що здiйснюючи свої функцiї, 
Генеральний директор чи виконуючий обов'язки Генерального директора видає накази та 
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 
 
 Вiдповiдно до п. 8.38. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї 
(Ревiзора) входить проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься 
iнформацiя про:  
" пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний 
перiод;  
" факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської 
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за 
iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, 
Генерального директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги 
сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства. 
При проведеннi перевiрок Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право доступу до всiх необхiдних 
матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв, примiщень та територiй, де перебуває майно 
Товариства, вимагати особистих пояснень вiд посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства. 
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає результати проведених перевiрок Загальним зборам 
Товариства. 
  
Згiдно з п. 8.23. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" до виключної компетенцiї Наглядової ради 
належить: 
1)  затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що 
вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi 
товариства", та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження виконавчому 
органу;  
11) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до 
якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 
12) затвердження звiту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого 
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встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
21) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою 
радою, якщо iнше не встановлено статутом товариства; 
22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до 
статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 
акцiонернi товариства";  
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розмiру його винагороди;  
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;  
111) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього 
аудитора); 
112) 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; 
113) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством 
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 
114) розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду у разi вiднесення Статутом Товариства питання про призначення та звiльнення 
Генерального директора до виключної компетенцiї Наглядової ради; 
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 
акцiонернi товариства";  
13) 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; 
131) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку 
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення 
щодо нього; 
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктом 7.7. Статуту; 
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пункту абзацу першого 8.11. Статуту та мають право 
на участь у Загальних зборах вiдповiдно до пункту 8.3. Статуту;  
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях;  
161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 
реорганiзацiю та лiквiдацiю; 
162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 
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вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством, у 
разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 
18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання згоди на вчинення правочинiв 
iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених пунктом 8.24. Статуту;  
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному 
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розмiру оплати її послуг; 
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
Статутом Товариства та чинним законодавством України. 
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або 
менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань 
скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для обрання решти членiв 
Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пiдпунктах 2 i 3, 12 та 15 частини першої пункту 
8.23. Статуту. 
Наглядова рада може прийняти до свого вирiшення будь-яке питання, крiм тих, що вiднесенi до 
виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 
Наглядова рада зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо 
виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання, вчиненi посадовими 
особами Товариства, а також у будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси 
Товариства. 
Вiдповiдно до п.8.24. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" до виключної компетенцiї Наглядової ради 
також належить прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, у 
вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або про вiдмову вiд його вчинення. 
        Повноваження Головного бухгалтера ПрАТ СК "ОНIКС" визначаються чинним 
законодавством України та Посадовою iнструкцiєю. 
 Згiдно з Посадовою  iнструкцiєю: 
 - забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, 
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з 
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. 
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової, податкової звiтностi 
пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 
- має право вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв 
iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв. 
- має право залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на 
нього завдань. 
- дiяти вiд iменi  пiдприємства,  представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з 
iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань в межах повноважень 
наданих  виконавчим органом -генеральним директором. 
 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
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Звiт про корпоративне управлiння емiтента перевiрено аудитором в складi Звiту керiвництва за 
2018 рiк пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ СК "ОНIКС" за 2018 рiк. 
Вiдповiдно до iнформацiї наведеної у роздiлi "Звiт щодо вимог Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV "  Звiту незалежного аудитора щодо 
фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства Страхова компанiя "ОНIКС" станом 
на 31 грудня 2018 року, складеного аудитором - ТОВ "КИЇВАУДИТ" 09.04.2019 : 
"На виконання вимог частини третьої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV) ми розглянули iнформацiю, наведену 
Компанiєю в Звiтi керiвництва за 2018 рiк.  
Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання Звiту керiвництва несе управлiнський персонал 
ПрАТ СК "ОНIКС". Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та пiдтримування 
внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб Звiт керiвництва не мiстив суттєвих 
викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацiю 
та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для пiдготовки Звiту керiвництва. 
Наша перевiрка нефiнансової iнформацiї, що мiститься в Звiтi керiвництва, проведена з метою 
висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону № 
3480-IV, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 
Закону № 3480-IV. Ми виконали цю перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв завдань з 
надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка 
обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:  
  розгляд iнформацiї, наведеної в Звiтi керiвництва, з метою визначення того, чи вся 
iнформацiя розкрита у вiдповiдностi до вимог статтi 401 Закону № 3480-IV;  
  запити персоналу Компанiї, вiдповiдальному за пiдготовку Звiту керiвництва, з метою 
отримання розумiння процедур контролю за збором i реєстрацiєю даних та iнформацiї, 
наведених в Звiтi керiвництва; 
  огляд документiв, що пiдтверджують iнформацiю, наведену в Звiтi керiвництва;  
  виконання аналiтичних процедур щодо розкриття кiлькiсних показникiв в Звiтi 
керiвництва;  
  порiвняння iнформацiї, наведеної в Звiтi керiвництва з фiнансовою звiтнiстю Компанiї за 
2018 рiк та нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту фiнансової звiтностi Компанiї. 
За результатами перевiрки iнформацiї, що включена в Звiт керiвництва ПрАТ СК "ОНIКС" за 
2018 рiк, ми не виявили суттєвих викривлень та фактiв, якi б свiдчили про суттєву 
невiдповiднiсть цiєї iнформацiї вимогам законодавства, зокрема статтi 40-1 Закону № 3480-IV." 
 
 
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ  
СТРАХОВИКА  ПрАТ СК "ОНIКС" 
 ЗА 2018 РIК 
                                                  
1. Iнформацiя про мету провадження дiяльностi фiнансової установи: 
ПрАТ СК "ОНIКС" створено з метою здiйснення господарської дiяльностi для задоволення 
суспiльних потреб, досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку в 
iнтересах акцiонерiв Товариства. 
 
2. Iнформацiя про дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння 
(з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення 
протягом року: 
ПрАТ СК "ОНIКС" дотримується принципiв корпоративного управлiння, що викладенi 
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(розмiщенi) у Рiшеннi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 
2014 р. N 955 "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння", а також у внутрiшнiх 
документах Товариства - Кодексi корпоративного управлiння Приватного акцiонерного 
товариства Страхова компанiя "ОНIКС", текст якого розмiщений на веб-сторiнцi ПрАТ СК 
"ОНIКС" (http://www.oniks.pl.ua), Статутi Приватного акцiонерного товариства Страхова 
компанiя "ОНIКС", Положеннi про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Приватного акцiонерного 
товариства Страхова компанiя "ОНIКС", Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Приватного 
акцiонерного товариства Страхова компанiя "ОНIКС", Положеннi про Наглядову раду 
Приватного акцiонерного товариства Страхова компанiя "ОНIКС", Положеннi про внутрiшнiй 
аудит в Приватному акцiонерному товариствi Страхова компанiя "ОНIКС". Факти вiдхилення 
протягом року вiдсутнi.   
 
3. Iнформацiя про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за 
фiнансовою установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх 
складу за рiк (перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 
емiтента): 
Матицин Володимир Митрофанович, Матицина Тетяна Юрiївна. Вiдповiдають встановленим 
законодавством вимогам, їх склад за рiк не змiнювався. 
 
4. Iнформацiя про склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi 
утворенi нею комiтети (iнформацiя про персональний склад наглядової ради емiтента, їхнiх 
комiтетiв (за наявностi), iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на 
них рiшень):  
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС" вiд 26 грудня 2018 року (протокол вiд 
26.12.2018) з 27.12.2018 обрано Наглядову раду ПрАТ СК "ОНIКС" у складi: 
- Голова Наглядової ради - Новiкова Яна Михайлiвна; 
- член Наглядової ради - Гирка Надiя Олексiївна; 
- член Наглядової ради - Лихошвай Наталiя Валентинiвна. 
Протягом 2018 року засiдання Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС" не проводились, постiйнi чи 
тимчасовi комiтети не утворювались. Персональний склад Наглядової ради протягом 2018 року 
не змiнювався. 
 
5. Iнформацiя про склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiну за рiк 
(iнформацiя про персональний склад колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, 
його комiтетiв (за наявностi), iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого 
органу та загальний опис прийнятих на них рiшень): 
У ПрАТ СК "ОНIКС" не створено колегiального виконавчого органу. Одноособовим 
виконавчим органом ПрАТ СК "ОНIКС" є Генеральний директор. Генеральним директором 
ПрАТ СК "ОНIКС" обрано (призначено) Лаврикова Андрiя Павловича. Склад виконавчого 
органу за рiк не змiнювався.   
 
6. Iнформацiя про факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової 
установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або 
споживачам фiнансових послуг: 
Факти порушення вiдсутнi.  
 
7. Iнформацiя про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до 
фiнансової установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу: 
Заходи впливу, застосованi протягом року до членiв наглядової ради та виконавчого органу 
Товариства, вiдсутнi. 
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Актом ГУ ДФС у Полтавськiй областi вiд 25.06.2018р. за № 758/16-31-14-01-10/32079024 "Про 
результати документальної планової виїзної перевiрки Приватного акцiонерного товариства 
Страхова компанiя "ОНIКС" (код 32079024), з питань дотримання вимог податкового, 
валютного та iншого законодавства за перiод з 01.01.2015 по 31.12.2017, законодавства про збiр 
та облiк єдиного соцiального внеску за перiод з 01.01.2013 по 31.03.2018р. до Товариства були 
застосованi наступнi санкцiї: податкове рiшення № 0009001402 вiд 09.07.2018р. про порушення 
п.п. 44.1, ст.44, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу України вiд 02 грудня 2010 
року № 2755-VI (iз змiнами та доповненнями), ст. 9 Закону України вiд 16 липня 1999 року 
№996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародного 
стандарту бухгалтерського облiку 18 (МСБО 18) "Дохiд"  про стягнення за податковими 
зобов'язаннями 66 133,00 грн., штрафних санкцiй в розмiрi 16 534,00грн. та пенi в розмiрi 00,00 
грн. 
 
8. Iнформацiя про розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу 
фiнансової установи: 
Розмiр винагороди виконавчого органу ПрАТ СК "ОНIКС" (Генерального директора) за рiк 
склав 503 560 грн.11 коп.  
Розмiр винагороди членiв наглядової ради  ПрАТ СК "ОНIКС" за рiк склав 1275 грн. 00 коп.: 
Голова Наглядової ради 525 грн.00 коп., член Наглядової ради 375 грн. 00 коп., член Наглядової 
ради 375 грн.00 коп.  
 
9. Iнформацiя про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи 
протягом року: 
Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть ПрАТ СК "ОНIКС" протягом року: 
- змiни у законодавствi України; 
- зменшення надходжень страхових платежiв через зменшення кредитування; 
- значнi коливання курсу гривнi до iноземних валют; 
- збiльшення випадкiв демпiнгу на ринку страхування; 
- погiршення економiчної ситуацiї в країнi. 
 
10. Iнформацiя про наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi 
характеристики (опис основних характеристик системи управлiння ризиками емiтента):  
             В ПрАТ СК "ОНIКС" впроваджена Стратегiя управлiння ризиками (надалi - СУР) згiдно 
вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками, передбачених 
Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг № 295 вiд 04 лютого 2014 року. Запроваджена в ПрАТ СК "ОНIКС" СУР 
направлена на забезпечення фiнансової стiйкостi та платоспроможностi Товариства, а також на 
захист iнтересiв страхувальникiв та акцiонерiв Товариства, уникнення, мiнiмiзацiю та 
пом'якшення наслiдкiв небажаних ризикiв, а також зменшення вразливостi до них. Управлiння 
ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення 
ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування 
iнструментарiю щодо його пом'якшення. Для визначення настання того чи iншого ризику та 
розмiру можливих збиткiв, Товариство здiйснює оцiнку ризикiв в розрiзi: андеррайтингового 
ризику, що включає ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй), премiй 
(перевищення витрат) та резервiв (збиткiв), ризик катастроф, ризик розiрвання договорiв та 
ризик страхування здоров'я; ринкового ризику, що включає ризик ринкової концентрацiї та 
ризик iнвестицiй в акцiї; операцiйного ризику, який виникає через недолiки управлiння, процесiв 
оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а 
також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; ризику дефолту контрагента, який включає 
ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника, ризик дефолту Перестраховика, ризик 
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дефолту банку, iнших дебiторiв; ризику учасника фiнансової групи - ризики пов'язанi iз участю 
страховика у групi, що обумовлює взаємний вплив членiв групи один на одного; ризик 
лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення зобов'язань 
точно на момент настання строку погашення; репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат 
страховика, що виникає через недовiру ринка до якостi послуг Компанiї; юридичний ризик - 
ризик виникнення збиткiв внаслiдок недотримання Товариством вимог нормативних правових 
актiв та укладання договорiв, правових помилок при здiйсненнi дiяльностi, недосконалостi 
правової системи, порушення контрагентами нормативних правових актiв, а також умов 
укладених договорiв.  Оцiнка ризикiв проводиться по показникам: максимальний розмiр збитку, 
до якого може призвести ризик, що аналiзується, та iмовiрнiсть настання ризикової подiї. Оцiнка 
ризикiв здiйснюється за допомогою актуарних розрахункiв, якi передбачають застосування 
статистичних i математичних методiв, тому для аналiзу системи управлiння ризиками, яка 
застосовується в ПрАТ СК "ОНIКС" з 2014 року залучався актуарiй. Андеррайтинговий ризик 
виникає у зв'язку iз тим, що розрахунковi величини щодо частоти, середнiх розмiрiв та 
розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв можуть вiдхилятися вiд вiдповiдних 
фактичних величин. З метою контролю андеррайтингового ризику Товариство здiйснює 
систематичний контроль за адекватнiстю застосовуваних тарифiв та сформованих технiчних 
резервiв, у разi необхiдностi приймаються вiдповiднi управлiнськi рiшення щодо коригування 
тарифiв та величин середнiх збиткiв. Ринковий ризик, який включає ризик iнвестицiй та ризик 
ринкової концентрацiї в акцiях низький через невелику частку акцiй в активах Компанiї. 
Операцiйний ризик вiдображає можливi втрати Товариства спричиненi: недолiками управлiння 
процесами оброблення iнформацiї; порушенням безперервностi робочого процесу в разi форс-
мажорних обставин; не надiйнiстю технологiй; помилками та несанкцiонованими дiями 
персоналу. Основними методами оцiнки операцiйного ризику є: спостереження за виробничою 
дiяльнiстю; проведення спiвбесiд з працiвниками; аналiз органiзацiї бiзнес- процесiв. Проведена 
оцiнка операцiйного ризику показала, що Товариство має низьку чутливiсть до даного ризику та 
можливi збитки не є суттєвими, оскiльки особлива увага придiляється виявленню шахрайських 
дiй з боку страхувальникiв та якiсному пiдбору персоналу, таким чином мiнiмiзується ризик, 
пов'язаний iз можливими помилками та недостатньою квалiфiкацiєю персоналу. Управлiння 
операцiйними ризиками забезпечує належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур. 
Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв та вiдповiдним 
контролем на кожному етапi. Управлiння юридичними ризиками, здiйснюється за допомогою 
Начальника юридичного вiддiлу Товариства з метою забезпечення контролю за наявнiстю таких 
ризикiв та їх врегулювання. Компанiя постiйно монiторить змiни у законодавствi України та 
приводить у вiдповiднiсть свої внутрiшнi нормативнi документи та договори страхування та 
перестрахування. Ризик дефолту контрагента вiдображає оцiнку неплатоспроможностi 
контрагентiв (перестраховика, боржника та будь-якого iншого дебiтора), оцiнку можливостi 
виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Товариством. Оцiнка цього ризику 
базується на iнформацiї щодо платоспроможностi банкiв та надiйностi перестраховикiв. Ризик 
дефолту контрагенти включає контроль лiквiдностi. Управлiння ризиком лiквiдностi 
контролюється Головним бухгалтером та дотриманням вiдповiдних нормативiв. Грошовi кошти 
Товариства на депозитних рахунках, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
регулювання ринкiв фiнансових послуг, розмiщуються в банкiвських установах 
"iнвестицiйного" рiвня. Контроль за лiквiднiстю здiйснюється також за допомогою виконання 
нормативних вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi ринкiв 
фiнансових послуг. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної 
лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни надходження платежiв, якi пов'язанi з дебiторською 
заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв 
вiд операцiйної дiяльностi. Бiльшу частину своїх коштiв ПрАТ СК "ОНIКС" розмiщує в 
стабiльних державних банках та банках iноземних банкiвських груп. Товариство постiйно 
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здiйснює монiторинг змiни власникiв банкiвських установ, введення тимчасової адмiнiстрацiї та 
падiння рейтингiв стiйкостi банкiв, та за необхiдностi, припиняє спiвпрацю. Товариство 
перестраховує свої ризики у українських перестраховикiв. У Компанiї немає проблем з 
лiквiднiстю, та вона сумлiнно контролює якiсть обслуговування, тому ризик лiквiдностi та 
репутацiйнi ризики у Компанiї низькi. Оскiльки дочiрнi Компанiї виконали плановi показники 
по фiнансовому результату, то ризик учасника фiнансової групи середнiй. 
           На виконання розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 
сферi ринкiв фiнансових послуг № 295 вiд 04.02.2014 року було призначено вiдповiдальною 
особою за оцiнку ризикiв в Компанiї заступника Генерального директора Желязо Антона 
Михайловича. Особа, вiдповiдальна за оцiнку ризикiв ПрАТ СК "ОНIКС", пiдпорядковується 
Виконавчому органу страховика, має вiдповiднi повноваження щодо доступу до iнформацiї, 
необхiдної для оцiнки ризикiв. 
 
11. Iнформацiя про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту 
(контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (опис основних 
характеристик системи внутрiшнього контролю емiтента): 
Протоколом рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС" вiд 26 квiтня 2016 року 
визначено аудитора ПрАТ СК "ОНIКС" Саєвич Ольгу Василiвну для проведення внутрiшнього 
аудиту (контролю) до прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про обрання 
внутрiшнього аудитора ПрАТ СК "ОНIКС". Система внутрiшнього контролю функцiонувала 
протягом звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства та корпоративними 
положеннями. Внутрiшнiй аудит в компанiї є одним iз видiв внутрiшньогосподарського 
контролю дiяльностi пiдприємства. Основнi характеристики внутрiшнього контролю - це 
полiтика i процедури (заходи внутрiшнього контролю), запровадженi керiвництвом суб'єкта для 
сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-
господарської дiяльностi, включаючи суворе дотримання полiтики компанiї, забезпечення 
зберiгання активiв, точностi та повноти бухгалтерських записiв i своєчасної пiдготовки 
достовiрної фiнансової iнформацiї, а також запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i 
помилок. Внутрiшнiй аудитор Компанiї здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Положення про 
внутрiшнiй аудит у ПрАТ СК "ОНIКС", Посадової iнструкцiї внутрiшнього аудитора ПрАТ СК 
"ОНIКС", i рiчного плану внутрiшнiх аудиторських перевiрок ПрАТ СК "ОНIКС" на 2018 рiк, 
затверджених рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС" вiд 20 квiтня 
2018 року (протокол вiд 20.04.2018 р). Протягом 2018 року робота аудитора внутрiшнього була 
спрямована: 
- на вдосконалення процесiв взаємодiї мiж структурними пiдроздiлами Товариства; 
- на перевiрку вiдповiдностi внутрiшнiх нормативних актiв (положень) та процедур   Товариства 
на предмет їх вiдповiдностi чинному законодавству України; 
- на перевiрку результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства; 
- на аналiз iнформацiї про дiяльнiсть фiнансової установи, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, 
випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; 
- на виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за 
дiяльнiстю Товариства. 
За 2018 рiк аудитором внутрiшнiм було проведено 4 (Чотири) перевiрки за рiзними напрямками 
дiяльностi Товариства. Внутрiшнiй аудитор звiтує перед Наглядовою радою. 
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi, подаються у складi звiтностi за 2018 рiк. 
На дату складання цього звiту консолiдована звiтнiсть ще не була складена. Складання 
консолiдованої звiтностi буде здiйснено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 
(МСФЗ) у порядку та строки, визначенi чинним законодавством України, з дотриманням 
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рекомендацiй вiдповiдних державних органiв. 
 
12. Iнформацiя про факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує 
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр: 
  Розпорядженням №850 вiд 07.06.2018 р. Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг затверджено Положення про обов'язковi критерiї 
i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi 
активiв та ризиковостi операцiй страховика, яке вступило в дiю з 03.08.2018року. Виконавчим 
органом - генеральним директором, було переглянуто наявнi активи ПрАТ СК "ОНIКС" та 
прийнято  виваженi рiшення для  виконання нових нормативiв, а саме  в четвертому кварталi 
2018 року на пiдставi договорiв купiвлi продажу (викупу) з контрагентом (емiтентом) 
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" код з ЄДРПОУ 33880354 далi - 
"Покупець" було здiйснено  операцiї по продажу (викупу) облiгацiй  Серiя В мiжнародний 
iдентифiкацiйний номер ЦП (ISIN) UA4000129134 , кiлькiсть  14 843 (чотирнадцять тисяч 
вiсiмсот сорок три) штуки , номiнальна вартiсть 14 843 000,0 (чотирнадцять мiльйонiв вiсiмсот 
сорок три тисячi гривень 00 коп.) гривень. Загальна договiрна вартiсть ЦП за Договорами 
купiвлi продажу (викупу)  склала  14 843 000,0 (чотирнадцять мiльйонiв вiсiмсот сорок три 
тисячi гривень 00 копiйок) гривень. Заборгованiсть по здiйснених операцiях вiдсутня. 
     Дана операцiя змiнила структуру активiв на бiльш лiквiднi  та якiснi активи,  отриманi кошти 
розмiщено на депозитних вкладах в установах банкiв з  кредитним рейтингом АА та ААА. Дiї 
генерального директора погоджено загальними зборами акцiонерiв вiд 20 квiтня 2018 року. 
 
13. Iнформацiя про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, 
що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр: 
    Оцiнка активiв не проводилась. Цiннi папери, якi було вiдчужено протягом року, на момент 
прийняття рiшення знаходились в бiржовому списку та мали ринкову вартiсть, що вiдповiдала   
майже номiнальнiй вартостi. Угоди було укладено теж за номiнальною вартiстю ЦП. Дiї 
генерального директора погоджено загальними зборами акцiонерiв вiд 20 квiтня 2018 року. 
 
 14. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-
фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя не є 
комерцiйною таємницею): 
ПрАТ СК "ОНIКС" є учасником небанкiвської фiнансової групи "ПФБ" у складi: 
ПрАТ СК "ОНIКС" та  ТОВ "ФК" ПФБ КРЕДИТ". 
 Операцiї, що проводились з пов'язаними особами, в тому числi  в межах однiєї  небанкiвської 
фiнансової групи: 
-   укладено договори страхування з  асоцiйованим пiдприємством  на загальну суму 216,9   тис. 
грн., заборгованiсть вiдсутня; 
- укладено договори страхування  з спорiдненою юридичною особою, учасником небанкiвської 
фiнансової групи на загальну суму 607,4 тис. грн., заборгованiсть вiдсутня; 
- укладено договори страхування з  спорiдненою особою, а саме  дочiрнiм пiдприємством 
учасника небанкiвської фiнансової групи   на загальну суму 105,0 тис. грн., (за перiод 
спорiдненостi з 28.09.2018 р.); 
- понесено витрати на  iншi послуги  в сумi 3,6 тис. грн. отриманi вiд спорiдненої особи, а саме  
дочiрнього пiдприємства учасника небанкiвської фiнансової (за перiод спорiдненостi з 
28.09.2018р.); 
 
- понесено витрати на оренду примiщення та iншi послуги в сумi 272,2 тис. грн. отриманi вiд 
асоцiйованого пiдприємства; 
- понесено витрати на оренду примiщення та iншi послуги в сумi 260,2 тис. грн. отриманi вiд   
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спорiдненої особи, учасника небанкiвської фiнансової групи ; 
- пов'язаним особам, членам органiв управлiння, здiйснено виплати виключно тiльки у виглядi 
заробiтної плати, а саме: 
виконавчому органу - генеральному директору в сумi 503,6 тис. грн.; 
головi Наглядової ради - 0,5 тис. грн; 
членам Наглядової ради  -0,7 тис. грн; 
- операцiй з акцiонерами (власниками) товариства : протягом року акцiонерам нараховано та  
виплачено дивiденди в сумi 5 040,0 тис. грн. 
 
15. Iнформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку: 
На дату складання цього звiту аудиторська перевiрка за 2018 рiк не була проведена та 
вiдповiдно аудиторський висновок не був складений. Проведення аудиторської перевiрки та 
складення за її результатами аудиторського висновку буде здiйснено у порядку та строки, 
визначенi чинним законодавством України, з дотриманням рекомендацiй вiдповiдних 
державних органiв.   
 
16. Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного 
протягом року: 
Протягом 2018 року зовнiшнiй аудитор Наглядовою радою ПрАТ СК "ОНIКС" не призначався. 
Обов'язковий зовнiшнiй аудит страховика в 2018 роцi надавався Товариством з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "КИЇВАУДИТ", код за ЄДРПОУ 01204513, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 53/80, оф.306. згiдно договору №627/18-18 про надання аудиторських 
послуг вiд 31.01.2018 року. 
 
17. Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської дiяльностi; 
28 рокiв 
 
кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi; 
2 роки 
 
перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такiй фiнансовiй установi протягом року; 
Iншi аудиторськi послуги не надавалися. 
 
випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 
аудитора;  
випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв зовнiшнього та внутрiшнього аудиторiв не було, 
сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.  
 
ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв;  
протягом останнiх п'яти рокiв зовнiшнiй аудитор змiнився, а саме протягом 2014-2016 року 
аудиторськi послуги надавались Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ААН "СЕЙЯ-
КIРШ-АУДИТ", а з 2017 року аудиторськi послуги надає Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "КИЇВАУДИТ". 
 
стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 
послуг;  
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стягнення до зовнiшнього аудитора Аудиторською палатою України  протягом  року не 
застосовувалися. Факти подання  недостовiрної звiтностi, що  пiдтверджена  аудиторським  
висновком,  вiдсутнi. 
 
18. Iнформацiя захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 
 
наявнiсть механiзму розгляду скарг; 
Скарги споживачiв фiнансових послуг розглядаються вiдповiдно до механiзму, встановленого 
дiючим законодавством України. 
 
прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги; 
Генеральний директор Лавриков Андрiй Павлович.   
 
стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг 
(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); 
Протягом року стосовно надання фiнансових послуг до ПрАТ СК "ОНIКС" скарги не 
надходили. 
 
наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 
результати їх розгляду. 
Протягом року позови до ПрАТ СК "ОНIКС" про стягнення суми страхового вiдшкодування не 
подавалися. 
 
19. Iнформацiя про корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено 
законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з 
такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг: 
Iнформацiя про корпоративне управлiння мiститься у цьому звiтi про корпоративне управлiння, 
що подається акцiонерам ПрАТ СК "ОНIКС" та органам, якi вiдповiдно до закону здiйснюють 
нагляд за дiяльнiстю ПрАТ СК "ОНIКС", разом з рiчною звiтнiстю.   
 
20. Iнформацiя проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах 
рiшень: 
Протягом 2018 року у ПрАТ СК "ОНIКС" проведенi рiчнi та позачерговi загальнi збори 
акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС". 
На рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС", що були проведенi 20 квiтня 2018 
року, були прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї ПрАТ СК "ОНIКС", обрання 
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС", порядку проведення 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС"; затверджено звiт Генерального директора  про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ СК "ОНIКС" у 2017 роцi та визначено основнi 
напрямки дiяльностi ПрАТ СК "ОНIКС" у 2018 роцi; затверджено звiт Ревiзора ПрАТ СК 
"ОНIКС" за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ СК "ОНIКС" за 
2017 рiк та висновки Ревiзора ПрАТ СК "ОНIКС" по рiчнiй фiнансовiй звiтностi ПрАТ СК 
"ОНIКС" за 2017 рiк; затверджено звiт, висновки та пропозицiї внутрiшнього аудитора ПрАТ СК 
"ОНIКС" за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ СК "ОНIКС" за 
2017 рiк, узгоджено та затверджено план внутрiшнiх аудиторських перевiрок на 2018 рiк; 
затверджено рiчну фiнансову звiтнiсть ПрАТ СК "ОНIКС" за 2017 рiк; частково розподiлено 
прибуток ПрАТ СК "ОНIКС", одержаний за результатами дiяльностi Товариства у 2014-2017 
роках та затверджено розмiр дивiдендiв, строк та порядок їх виплати, попередньо надано згоду 
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на вчинення значних правочинiв ПрАТ СК "ОНIКС"; затверджено рiшення Генерального 
директора ПрАТ СК "ОНIКС"; прийнятi рiшення про внесення змiн до Статуту ПрАТ СК 
"ОНIКС", затвердження Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" у новiй редакцiї, та про внесення змiн до 
внутрiшнiх положень ПрАТ СК "ОНIКС". 
На позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС", що були проведенi 26 грудня 
2018 року, були прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї ПрАТ СК "ОНIКС", обрання 
головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС", порядку проведення 
загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС"; вiдкликано Ревiзора ПрАТ СК "ОНIКС"; 
визначено кiлькiсний склад Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС"; обрано голову та членiв 
Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС"; затверджено умови цивiльно-правових договорiв, трудових 
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ СК 
"ОНIКС", встановлено розмiр їх винагороди, обрано особу, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ СК "ОНIКС";  покладено 
функцiї аудиторського комiтету на Наглядову раду ПрАТ СК "ОНIКС"; прийнятi рiшення про 
внесення змiн до внутрiшнiх положень ПрАТ СК "ОНIКС" та їх затвердження. 
 
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 
зборах емiтента: 
Протягом 2018 року акцiонери ПрАТ СК "ОНIКС" не мали будь-яких обмежень прав участi та 
голосування на загальних зборах емiтента. 
 
22. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента: 
Вiдповiдно до п. 8.2. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" Генеральний директор, голова i члени 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор), голова i члени Наглядової ради є посадовими особами органiв 
управлiння ПрАТ СК "ОНIКС". 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента визначається чинним 
законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями ПрАТ СК "ОНIКС". 
Вiдповiдно до вимог п. 8.29 Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" Генеральний директор обирається 
Наглядовою радою (у разi її вiдсутностi - Загальними зборами) на строк до прийняття рiшення 
про його вiдкликання з дотриманням вимог чинного законодавства України. Пунктом 8.30 
Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" встановлено, що Наглядова рада (Загальнi збори) має (мають) право 
в будь-який час прийняти рiшення про припинення повноважень Генерального директора, 
незалежно вiд мотивiв та наявностi пiдстав, з одночасним прийняттям рiшення про призначення 
Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 
Згiдно з п.8.37 Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" члени Ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) обираються 
(призначаються) Загальними зборами акцiонерiв Товариства на строк до прийняття рiшення 
загальними зборами акцiонерiв про їх вiдкликання з дотриманням вимог чинного законодавства 
України, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. 
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються шляхом голосування, без застосування процедури 
кумулятивного голосування, якщо iнше не встановлено чинним законодавством, з числа 
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - 
акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою 
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. 
Загальнi збори мають виключне право в будь-який час прийняти рiшення про вiдкликання 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) незалежно вiд мотивiв та наявностi пiдстав.  
Кiлькiсний склад контрольного органу визначається Загальними зборами. 
У роботi Ревiзiйної комiсiї акцiонера, обраного до її складу, може представляти представник за 
довiренiстю. 
Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та органiзацiя роботи 
Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), а також права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Голови та членiв 
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Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора). 
 
Вiдповiдно до п.8.22. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" Наглядова рада обирається акцiонерами пiд 
час проведення Загальних зборiв з числа акцiонерiв або осiб, якi представляють їхнi iнтереси 
(представники акцiонерiв) на строк встановлений Загальними зборами з дотриманням вимог 
чинного законодавства України, але не бiльше нiж на три роки. 
Загальнi збори акцiонерiв мають виключне право в будь-який час прийняти рiшення про 
вiдкликання Наглядової ради незалежно вiд мотивiв та наявностi пiдстав. 
Кiлькiсний склад Наглядової ради складає не менше 3-х осiб та визначається Загальними 
зборами. 
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом голосування без застосування 
кумулятивного голосування. 
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Голова та член Наглядової 
ради не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї 
(Ревiзором). 
Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 
повноваження iншiй особi. 
Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути 
замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Про змiну свого 
представника у складi Наглядової ради акцiонер повiдомляє Товариство у письмовiй формi за 7 
календарних днiв до дати такої замiни. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний 
членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової 
ради. 
Згiдно з п. 8.25. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" Голова Наглядової ради Товариства обирається 
членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу 
Наглядової ради або Загальними зборами з числа обраних членiв Наглядової ради. Головою 
Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом 
попереднього року був Генеральним директором Товариства.  Наглядова рада або Загальнi 
збори мають право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.  
 
Вiдповiдно до вимог НКЦПФР згiдно з Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв, затвердженим рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013, зареєстрованим  в 
Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за №2180/24712, до посадових осiб емiтента 
належить Головний бухгалтер емiтента. 
Призначення та звiльнення Головного бухгалтера ПрАТ СК "ОНIКС" здiйснюється з 
дотриманням вимог чинного законодавства України  за наказом  Генерального директора. 
 
23. Повноваження посадових осiб емiтента: 
Повноваження посадових осiб емiтента визначаються чинним законодавством України, 
Статутом та внутрiшнiми положеннями ПрАТ СК "ОНIКС". 
Вiдповiдно до вимог п. 8.33. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" до компетенцiї Генерального 
директора належить питання про вчинення правочинiв (укладення договорiв) згiдно з 
прийнятим компетентним органом рiшенням, а також всi питання дiяльностi Товариства, крiм 
тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння  Товариства. Згiдно з п. 8.34. Статуту 
ПрАТ СК "ОНIКС" Генеральний директор чи виконуючий обов'язки Генерального директора у 
межах, встановлених законом та Статутом, має право без довiреностi:  
1) представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї, будь-якi правочини, 
в тому числi укладати договори, та розпоряджатися майном Товариства на виконання рiшень 
органiв управлiння Товариства; 
2) вiдкривати в банках поточнi та iншi рахунки; 
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3) видавати та пiдписувати довiреностi; 
4) пiдписувати рiзного роду документи, що стосуються дiяльностi Товариства, в тому числi 
претензiї, позовнi заяви, вiдзиви на позови, клопотання, апеляцiйнi та касацiйнi скарги, всi iншi 
судовi процесуальнi документи, фiнансовi та бухгалтерськi документи, фiнансову, податкову та 
iншi види звiтностi, звернення, скарги, заяви, акти, заперечення, листи та iн.; 
5) представляти Товариство у судах, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами, 
органами державної влади та мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями 
громадян, як в Українi, так i за її межами; 
6) представляти Товариство (власника) перед працiвниками Товариства, трудовим колективом 
та його органами у сферi трудових вiдносин, у тому числi приймати працiвникiв на роботу, 
укладати трудовi договори (угоди) та пiдписувати колективнi договори (угоди), вносити змiни i 
доповнення до них, застосовувати до працiвникiв Товариства дисциплiнарнi стягнення та 
заохочення; 
7) приймати рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв, затвердження їх статутiв та положень; 
8) прийняття рiшення про вiдчуження нерухомого майна Товариства; 
9) вирiшення всiх iнших питань, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України або 
Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 
Пунктом 8.35. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" встановлено, що здiйснюючи свої функцiї, 
Генеральний директор чи виконуючий обов'язки Генерального директора видає накази та 
розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 
 
Вiдповiдно до п. 8.38. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) 
входить проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового року та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:  
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за 
iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, 
Генерального директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги 
сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства. 
При проведеннi перевiрок Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) має право доступу до всiх необхiдних 
матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв, примiщень та територiй, де перебуває майно 
Товариства, вимагати особистих пояснень вiд посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства. 
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає результати проведених перевiрок Загальним зборам 
Товариства. 
  
Згiдно з п. 8.23. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" до виключної компетенцiї Наглядової ради 
належить: 
1)  затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що 
вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi 
товариства", та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження виконавчому 
органу;  
1-1) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до 
якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 
1-2) затвердження звiту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого 
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встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
2-1) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою 
радою, якщо iнше не встановлено статутом товариства; 
2-2) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до 
статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 
5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 
акцiонернi товариства";  
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розмiру його винагороди;  
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;  
11-1) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього 
аудитора); 
11-2) 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; 
11-3) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством 
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 
11-4)розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його 
розгляду у разi вiднесення Статутом Товариства питання про призначення та звiльнення 
Генерального директора до виключної компетенцiї Наглядової ради; 
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 
акцiонернi товариства";  
13) 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; 
13-1) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку 
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення 
щодо нього; 
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктом 7.7. Статуту; 
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пункту абзацу першого 8.11. Статуту та мають право 
на участь у Загальних зборах вiдповiдно до пункту 8.3. Статуту;  
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях;  
16-1) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 
реорганiзацiю та лiквiдацiю; 
16-2) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 
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вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради дiючим законодавством, у 
разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 
18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання згоди на вчинення правочинiв 
iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених пунктом 8.24. Статуту;  
19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному 
товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 
встановлення розмiру оплати її послуг; 
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
Статутом Товариства та чинним законодавством України. 
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або 
менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань 
скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для обрання решти членiв 
Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пiдпунктах 2 i 3, 12 та 15 частини першої пункту 
8.23. Статуту. 
Наглядова рада може прийняти до свого вирiшення будь-яке питання, крiм тих, що вiднесенi до 
виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 
Наглядова рада зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо 
виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання, вчиненi посадовими 
особами Товариства, а також у будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси 
Товариства. 
Вiдповiдно до п.8.24. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" до виключної компетенцiї Наглядової ради 
також належить прийняття рiшення щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, у 
вчиненнi якого є заiнтересованiсть, або про вiдмову вiд його вчинення. 
        Повноваження Головного бухгалтера ПрАТ СК "ОНIКС" визначаються чинним 
законодавством України та Посадовою iнструкцiєю. 
        Згiдно з Посадовою  iнструкцiєю: 
 -  забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, 
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з 
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. 
-    забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової, податкової 
звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 
- має право вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв 
iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв. 
- має право залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього 
завдань. 
- дiяти вiд iменi  пiдприємства,  представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з 
iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань в межах повноважень 
наданих  виконавчим органом - генеральним директором. 
24. Iнформацiя щодо залучення аудитора для перевiрки iнформацiї зазначеної в пунктах 2, 4, 5, 
20 цього звiту, та висловлення своєї думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 3, 10, 11, 21, 
22, 23 цього звiту.  
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На дату складання цього звiту аудиторська перевiрка за 2018 рiк не була проведена та 
вiдповiдно аудитор не залучався для перевiрки iнформацiї зазначеної в пунктах 2, 4, 5, 20 цього 
звiту, та не висловив своєї думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 3, 10, 11, 21, 22, 23 
цього звiту. Проведення аудиторської перевiрки та складення за її результатами аудиторського 
висновку буде здiйснено у порядку та строки, визначенi чинним законодавством України, з 
дотриманням рекомендацiй вiдповiдних державних органiв.   
Цей звiт складено з урахуванням вимог ст.ст. 12?, 12? Закону України "Про фiнансовi послуги та 
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери 
та фондовий ринок". 
 
Генеральний директор  ПрАТ СК "ОНIКС"             А.П.Лавриков                                                                                                                                                
                    
Головний  бухгалтер ПрАТ СК "ОНIКС"                  Н.В.Юшко                              
                                                                                               
"26" лютого 2019 року 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       
Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
Матицина Тетяна Юрiївна 5 626 800 80,668571 5 646 800 0 
Матицин Володимир Митрофанович 1 352 800 19,325714 1 352 800 0 

Усього 6 979 600 99,994285 6 999 600 0 
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X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 
Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

простi iменнi 7 000 000 3,60 Вiдповiдно до вимог п. 5.4. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" 
акцiонери Товариства мають право на: 

1) участь в управлiннi Товариством;  
2) отримання дивiдендiв;  

3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 
майна або вартостi частини майна Товариства;  

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 
Товариства.  

Згiдно з п. 5.6. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" акцiонери 
Товариства зобов'язанi:  

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 
документiв Товариства;  

2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 
Товариства;  

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 
тому числi пов'язанi з майновою участю;  

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 
що передбаченi Статутом Товариства;  

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  
Згiдно з п.5.7. Статуту ПрАТ СК "ОНIКС" акцiонери 
Товариства мають також iншi права та несуть iншi 

обов'язки, передбаченi чинним законодавством, 
Статутом Товариства.  

 

нi 

Примітки: 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25.07.2002 360/1/02 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1601011000 Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

1 6 000 000 6 000 000 100 

Опис 

Внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх 
ринках не здiйснювалася. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг/делiстинг акцiй емiтента на фондових бiржах 
не вiдбувався. 
Мета додаткової емiсiї: акцiї випускалися вперше.  
Спосiб розмiщення: всi випущенi простi iменнi акцiї були розмiщенi серед акцiонерiв за номiнальною вартiстю та оплаченi в повному обсязi. 
Дострокове погашення: не було. 
 
 

20.10.2004 622/1/04 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA1601011000 Акція проста 
документарн

а іменна 

Документар
ні іменні 

1 7 000 000 7 000 000 100 

Опис 

Внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснювалася торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та 
зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг/делiстинг акцiй емiтента на фондових бiржах 
не вiдбувався. 
Мета додаткової емiсiї: акцiї випускалися з метою дотримання умов забезпечення платоспроможностi страховика. 
Спосiб розмiщення: всi випущенi простi iменнi акцiї були розмiщенi серед акцiонерiв за номiнальною вартiстю та оплаченi в повному обсязi. 
Дострокове погашення: не було. 
 

13.05.2010 190/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000074322 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 7 000 000 7 000 000 100 

Опис 
У зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено форму випуску 
акцiй та найменування емiтента, ДКЦПФР здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та видане нове свiдоцтво. 

28.12.2010 1228/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 

UA4000074322 Акція проста 
бездокумента

Бездокумент
арні іменні 

3,6 7 000 000 25 200 000 100 
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фондового ринку рна іменна 

Опис 

Внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх 
ринках не здiйснювалася. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: лiстинг/делiстинг акцiй емiтента на фондових бiржах 
не вiдбувався. 
Мета додаткової емiсiї: акцiї випускалися з метою дотримання умов забезпечення платоспроможностi страховика шляхом збiльшення 
номiнальної вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi, випуск акцiй не мав на метi 
покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi товариства. 
Спосiб розмiщення: всi випущенi простi iменнi акцiї були розмiщенi серед акцiонерiв за номiнальною вартiстю та оплаченi в повному обсязi. 
Дострокове погашення: не було. 
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10. 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 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

28.12.2010 1228/1/10 UA4000074322 7 000 000 3,6 7 000 000 0 0 

Опис: 
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 
паперами у звітному році 

За результатами звітного 
періоду 

У звітному періоді 

Інформація про виплату дивідендів 
за простими 

акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 5 040 000 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 0,72 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

  20.04.2018  

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

  10.05.2018  

Спосіб виплати дивідендів - - безпосереднь
о акцiонерам 

- 

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну систему 
із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату 

  18.05.2018, 
4 712 375,52 

 

Опис 20.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК "ОНIКС" (протокол 
вiд 20.04.218 року ) прийнято рiшення:  
Направити на виплату дивiдендiв акцiонерам: 
- частину залишку нерозподiленого прибутку, одержаного ПрАТ СК "ОНIКС" у 
2014 роцi, у розмiрi 5 040 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв сорок тисяч грн. 00 коп.) 
направити на виплату дивiдендiв акцiонерам, iз розрахунку 0,72 грн. на одну 
акцiю. 
Затвердити розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi акцiонерам, за результатами 
дiяльностi ПрАТ СК "ОНIКС" у 2014 роцi - 5 040 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв 
сорок тисяч грн. 00 коп.). 
Затвердити наступний порядок та розмiр виплати дивiдендiв:  
- Дивiденди в розмiрi 5 040 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв сорок тисяч грн. 00 
коп.) розподiляються та виплачуються акцiонерам Товариства у строк, що не 
перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про 
виплату дивiдендiв (не пiзнiше 20.10.2018). 
- Розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю становить: 0,72 грн. на одну 
акцiю;  
- Виплату дивiдендiв акцiонерам здiйснити пропорцiйно до кiлькостi 
належних їм акцiй; 
- Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 
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дивiдендiв, 10 травня 2018р. 
- Визначити спосiб  виплати дивiдендiв акцiонерам вiдповiдно до частини 5 
ст. 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" - безпосередньо акцiонерам. 
- Повiдомити акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, про 
дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв, в порядку, встановленому 
статутом. 
Уповноважити Генерального директора ПрАТ СК "ОНIКС" на вчинення всiх 
необхiдних дiй та виконання всiх обов'язкiв, пов'язаних з виплатою дивiдендiв 
акцiонерам Товариства, встановлених чинним законодавством України та 
Статутом ПрАТ СК "ОНIКС". 
 

 
 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

Найменування основних 
засобів на початок 

періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 496 561 0 0 496 561 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 188 253 0 0 188 253 
  транспортні засоби 283 283 0 0 283 283 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 25 25 0 0 25 25 
2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 496 561 0 0 496 561 

Опис 

Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду склала - 561 тис. грн., 
Середнi строки корисного використання складають: машини та 
обладнання - 4 роки (48мiс.); транспортнi засоби - 5 рокiв (60мiс.); 
меблi та iнвентар -  4 роки (48мiс.). Сума накопиченого зносу- 493 тис. 
грн. Повнiстю амортизованi основнi засоби,  що продовжують 
використовуватися  на суму 482 тис. грн..Обмеження на використання 
основних засобiв вiдсутнi.( Примiтка №2 до фiнансової звiтностi) 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
-  0 0  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
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у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

-  0 0  
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

-  0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

-  0 0  
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

-  0 0  
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

-  0 X  

Податкові зобов'язання X 2 463 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 6 150 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 8 613 X X 
Опис Товариство протягом звiтного перiоду кредити банкiв не 

отримувало, облiгацiї, iпотечнi цiннi папери, сертифiкати ФОН 
, векселi та iншi цiннi папери не випускало, фiнансову 
допомогу не отримувало та не надавало. Iншi зобов'язання 
Товариства станом на 31.12.2018року складають вт.ч. : 
страховi резерви 5709 тис.грн,; поточна кредиторська 
заборгованiсть  за договорами перестрахування 61тис.грн.; 
поточнi забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 359 
тис.грн.; кредиторська заборгованiсть iнша 21 тис.грн.  

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "КИЇВАУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 01204513 
Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. 

Саксаганського, 53/80, офiс 306 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№313/4.1 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.07.2015 
Міжміський код та телефон (044)287-42-94 
Факс (044)287-70-55 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування (код 69.20 за 
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КВЕД - 2010) 
Опис Аудитори (аудиторськi фiрми), якi 

надають аудиторськi послуги емiтенту. 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"УКРСИББАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 
Місцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. 

Андрiївська,буд.2/12 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ№294541 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.10.2014 
Міжміський код та телефон (044)201-22-74 
Факс (044)201-22-74 
Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами 

(брокерська дiяльнiсть) 
Опис Купiвля/продаж/мiни Цiнних паперiв 

для Клiєнта (брокерськi послуги Банку) 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"УКРСИББАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 09807750 
Місцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. 

Андрiївська,буд.2/12 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ№286556 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 
Міжміський код та телефон (044)537-50-38 
Факс (057)738-80-53 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 
Опис Надання послуг щодо вiдкриття та 

обслуговування рахунка в цiнних 
паперах та проводити депозитарнi 
операцiї за рахунком. 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" за ЄДРПОУ 32079024 

Територія Полтавська область, Автозаводський р-н за КОАТУУ 5310436100 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 18 
Адреса, телефон: 39627 мiсто Кременчук, квартал 278, буд.22 Б, (0536) 794102 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2018 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 337 343 
    первісна вартість 1001 337 343 
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 18 68 
    первісна вартість 1011 496 561 
    знос 1012 ( 478 ) ( 493 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 118 309 103 201 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
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Усього за розділом I 1095 118 664 103 612 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 2 2 
Виробничі запаси 1101 2 2 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 1 520 1 830 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 0 58 
    з бюджетом 1135 0 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 695 458 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 57 2 
Поточні фінансові інвестиції 1160 7 177 30 515 
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 018 1 696 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 3 018 1 696 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 598 97 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 528 33 
    резервах незароблених премій 1183 70 64 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 13 067 34 658 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 131 731 138 270 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 200 25 200 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 58 815 58 815 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 42 074 45 642 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
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Усього за розділом I 1495 126 089 129 657 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 4 961 5 709 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1 696 704 
    резерв незароблених премій 1533 3 265 5 005 
    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 4 961 5 709 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 0 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 431 2 463 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 431 2 463 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 50 61 
Поточні забезпечення 1660 190 359 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 10 21 
Усього за розділом IІІ 1695 681 2 904 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 131 731 138 270 

 
Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 
 
Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" за ЄДРПОУ 32079024 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 13 040 15 333 
Премії підписані, валова сума 2011 14 986 11 217 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 200 ) ( 199 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1 740 -7 241 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 -6 -2 926 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 454 ) ( 333 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 876 ) ( 419 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 11 710 14 581 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 497 -633 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 992 -1 153 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -495 520 
Інші операційні доходи 2120 75 51 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4 222 ) ( 3 714 ) 
Витрати на збут 2150 ( 737 ) ( 551 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 242 ) ( 0 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 7 081 9 734 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
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Інші фінансові доходи 2220 4 296 3 254 
Інші доходи 2240 84 20 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 390 ) ( 6 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 11 071 13 002 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 463 -2 615 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 8 608 10 387 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8 608 10 387 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 312 233 
Витрати на оплату праці 2505 3 035 2 506 
Відрахування на соціальні заходи 2510 666 545 
Амортизація 2515 15 19 
Інші операційні витрати 2520 1 627 1 295 
Разом 2550 5 655 4 598 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



 68 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 
 
Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 
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КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" за ЄДРПОУ 32079024 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 10 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 72 120 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 14 721 17 569 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 790 328 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 957 ) ( 1 716 ) 
Праці 3105 ( 2 390 ) ( 2 021 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 636 ) ( 540 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 089 ) ( 6 567 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 526 ) ( 6 080 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 563 ) ( 487 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 1 231 ) ( 417 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 349 ) ( 369 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7 940 6 387 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
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    фінансових інвестицій 3200 15 001 18 484 
    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 4 190 3 207 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 23 413 ) ( 63 202 ) 
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4 222 -41 511 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 5 040 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5 040 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 322 -35 124 
Залишок коштів на початок року 3405 3 018 38 142 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 1 696 3 018 

 
Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 
 
Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" за ЄДРПОУ 32079024 

 
Звіт про власний капітал 

За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 25 200 0 0 58 815 42 074 0 0 126 089 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 25 200 0 0 58 815 42 074 0 0 126 089 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 8 608 0 0 8 608 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -5 040 0 0 -5 040 
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Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 3 568 0 0 3 568 
Залишок на кінець року  4300 25 200 0 0 58 815 45 642 0 0 129 657 

 
Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 
 
Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" за ЄДРПОУ 32079024 

Територія Полтавська область, Автозаводський р-н за КОАТУУ 5310436100 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 88 
Адреса, телефон: 39627 мiсто Кременчук, квартал 278, буд.22 Б, (0536) 794102 
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 

 
Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2018 p. 

Форма №1-к 
Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 359 361 
    первісна вартість 1001 454 460 
    накопичена амортизація 1002 ( 95 ) ( 99 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 20 302 19 645 
    первісна вартість 1011 32 288 32 355 
    знос 1012 ( 11 986 ) ( 12 710 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 75 540 88 375 

    інші фінансові інвестиції 1035 15 107 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 
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Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 111 308 108 381 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 146 106 
Виробничі запаси 1101 40 35 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 106 71 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 1 568 1 881 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 0 58 
    з бюджетом 1135 154 341 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 695 583 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 127 102 
Поточні фінансові інвестиції 1160 7 177 42 114 
Гроші та їх еквіваленти 1165 6 728 1 824 
Готівка 1166 25 12 
Рахунки в банках 1167 6 703 1 812 
Витрати майбутніх періодів 1170 3 3 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 598 97 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 528 33 
    резервах незароблених премій 1183 70 64 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 704 11 
Усього за розділом II 1195 17 900 47 120 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 129 208 155 501 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 200 25 200 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 58 815 58 815 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 35 904 52 437 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші резерви 1435 0 0 
Неконтрольована частка 1490 2 499 2 365 
Усього за розділом I 1495 122 418 138 817 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 4 961 5 709 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 1 696 704 
    резерв незароблених премій 1533 3 265 5 005 
    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 4 961 5 709 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 943 870 
    розрахунками з бюджетом 1620 449 2 482 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 431 2 463 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 2 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 50 61 
Поточні забезпечення 1660 357 533 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 30 7 027 
Усього за розділом IІІ 1695 1 829 10 975 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 129 208 155 501 

 
Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 
 
Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" за ЄДРПОУ 32079024 

 
Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2-к 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 5 517 4 986 

Чисті зароблені страхові премії 2010 13 040 15 333 
Премії підписані, валова сума 2011 14 986 11 217 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 200 ) ( 199 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1 740 -7 241 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 -6 -2 926 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5 433 ) ( 4 869 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 876 ) ( 419 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 12 248 15 031 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 497 -633 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 992 -1 153 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -495 520 
Інші операційні доходи 2120 1 475 969 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 5 104 ) ( 4 508 ) 
Витрати на збут 2150 ( 2 887 ) ( 2 811 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 587 ) ( 23 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 5 642 8 025 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 12 834 1 967 
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Інші фінансові доходи 2220 4 509 3 254 
Інші доходи 2240 1 557 20 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 109 ) ( 2 579 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 397 ) ( 452 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 24 036 10 235 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 463 -2 615 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 21 573 7 620 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 21 573 7 620 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 21 573 7 889 

    неконтрольованій частці 2475 0 -269 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 21 573 7 889 

    неконтрольованій частці 2485 0 -269 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 3 044 1 422 
Витрати на оплату праці 2505 6 089 5 564 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 318 1 133 
Амортизація 2515 781 769 
Інші операційні витрати 2520 2 779 3 323 
Разом 2550 14 011 12 211 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
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Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 
 
Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 
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КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" за ЄДРПОУ 32079024 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-к 
Код за ДКУД 1801009 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 7 136 6 153 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 10 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 72 120 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 347 272 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 14 721 17 569 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 9 632 675 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 914 ) ( 4 885 ) 
Праці 3105 ( 4 893 ) ( 4 299 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 336 ) ( 1 169 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 072 ) ( 7 231 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 526 ) ( 6 080 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 247 ) ( 664 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 1 299 ) ( 487 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 ) ( 2 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 1 231 ) ( 417 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 380 ) ( 400 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 16 091 6 386 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
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    фінансових інвестицій 3200 15 001 33 686 
    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 4 190 3 207 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 35 012 ) ( 63 202 ) 
    необоротних активів 3260 ( 62 ) ( 15 253 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -15 883 -41 562 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 3 447 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 5 040 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5 040 3 447 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -4 832 -31 729 
Залишок коштів на початок року 3405 6 728 38 232 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -72 225 
Залишок коштів на кінець року 3415 1 824 6 728 

 
Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 
 
Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 



 81 

КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" за ЄДРПОУ 32079024 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За 2018 рік  
Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 
  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 
Зареєст
рований 
капітал 

Капітал 
у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп
оділени

й 
прибуто

к 
(непокр

итий 
збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

Неконтр
ольована 

частка 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Залишок на початок року 4000 25 200 0 0 58 815 35 962 0 0 119 977 2 499 122 476 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 -58 0 0 -58 0 -58 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 25 200 0 0 58 815 35 904 0 0 119 919 2 499 122 418 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 21 573 0 0 21 573 0 21 573 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -5 040 0 0 -5 040 0 -5 040 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 -134 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 16 533 0 0 16 533 -134 16 399 
Залишок на кінець року  4300 25 200 0 0 58 815 52 437 0 0 136 452 2 365 138 817 

Керівник    Лавриков Андрiй Павлович 
 
Головний бухгалтер   Юшко Наталiя Василiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

 
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi 
 
Примiтки до рiчного Фiнансового звiту 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
за 2018рiк 
 
Iдентифiкацiйний код (ЄДРПОУ) 32079024 
Повне найменування українською мовою ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
 
Мiсце знаходження 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, будинок 22Б 
Телефони, факс, e-mail тел.  (0536) 79-41-02, факс (0536) 79-41-03                  
buhoniks@oniks.pl.ua, LTV@oniks.pl.ua 
 
Органiзацiйно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Банкiвськi реквiзити п/р 26502642264886 в ПАТ "УкрСиббанк ", МФО 351005 
Участь в об'єднаннi фiнансових установ (назва об'єднання) Учасник небанкiвської  
фiнансової групи "ПФБ" 
Назва посади, прiзвище та iнiцiали керiвника Генеральний директор Лавриков А.П. 
Прiзвище та iнiцiали головного бухгалтера Юшко Н.В. 
Кiлькiсть штатних працiвникiв 23 
Кiлькiсть агентiв - юридичних осiб 1 
Кiлькiсть агентiв - фiзичних осiб 1 
Кiлькiсть працiвникiв 24 
Дата затвердження звiтностi  генеральним директором Товариства 26.02.2018р. 
Дата звiтностi та звiтний перiод 31.12.2018 року, звiтний рiк 2018 
      
       ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" далi - ПрАТ 
"СК "ОНIКС" або Компанiя) створено згiдно з рiшенням засновникiв, що пiдтверджено 
протоколом установчих зборiв вiд 04.07.2002 р.  
       ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
зареєстровано 05 липня 2002р. виконкомом Кременчуцької мiської Ради народних депутатiв, 
про що зроблено запис у журналi облiку реєстрацiйних справ за № 4525 (Розпорядження № 851-
Р вiд 05.07.2002р.).  
       У зв'язку зi змiною мiсцезнаходження  17.01.2011р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" перереєстровано за адресою:39627, 
Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278. будинок 22Б, про що свiдчить свiдоцтво про 
державну реєстрацiю серiя А01 № 360416 пiд номером запису про замiну свiдоцтва №1 585 107 
0015 000057 вiд 17.01.2011р., та довiдка з єдиного державного реєстру пiдприємств та 
органiзацiй України (ЄДРПОУ) АБ№597793 вiд 12.11.2012р. Органами управлiння Компанiї є: 
загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада,  ревiзiйна комiсiя, генеральний директор. 
     Згiдно Статуту, вiдповiдальним за господарську дiяльнiсть Компанiї  є Генеральний 
директор.      Основним видом дiяльностi  Компанiї є iншi послуги у сферi страхування. 
  ПрАТ СК "ОНIКС"  належить до небанкiвської фiнансової групи "ПФБ". 
Розпорядженням № 697 вiд 03.05.2018 Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 
у сферi ринкiв фiнансових послуг: 
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"1. Визнати ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ 
КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 252992831) та ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" (код за ЄДРПОУ 32079024), небанкiвською фiнансовою 
групою "ПФБ", переважна дiяльнiсть у якiй здiйснюється фiнансовими установами, нагляд за 
якими здiйснює Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг. 
2. Погодити вiдповiдальну особу, визначену небанкiвською фiнансовою групою, - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 
252992831)." 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ" 
25.07.2018 було припинено внаслiдок реорганiзацiї шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ". 
Структура  власностi небанкiвської фiнансової групи "ПФБ" розмiщена на сайтi 
НАЦКОМФIНПОСЛУГ https://www.nfp.gov.ua/ua/Nebankivski-finansovi-hrupy.html  
    Компанiя здiйснює  обов'язковi та добровiльнi види страхування та перестрахування згiдно з 
вимогами законодавства України, на якi вона отримала лiцензiї. 
Страховi та перестрахувальнi операцiї за перiод, щодо якого надається дана фiнансова звiтнiсть, 
здiйснювалися Компанiєю на пiдставi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, а саме 
лiцензiї з добровiльних та обов'язкових видiв страхування: 
 
Номери отриманих лiцензiй та дата їх видачi: 
Лiцензiя Номер Дата 
Страхування вiд нещасних випадкiв Серiя АГ № 569440 19.08.2005 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) Серiя АГ № 569436 27.12.2005 
Страхування здоров'я на випадок хвороби Серiя АГ № 569433 21.03.2006 
Страхування залiзничного транспорту Серiя АГ № 569432 19.08.2005 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Серiя АГ № 569438 19.08.2005 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) Серiя АГ № 569428 19.08.2005 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ Серiя АГ № 569430 19.08.2005 
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) Серiя АГ № 569435 19.08.2005 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) Серiя АГ № 569429 19.08.2005 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 
цiєї статтi) Серiя АГ № 569442 19.08.2005 
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
 Серiя АГ № 569434 19.08.2005 
Страхування iнвестицiй Серiя АГ № 569447 21.03.2006 
Страхування фiнансових ризикiв Серiя АГ № 569445 19.08.2005 
Страхування судових витрат Серiя АГ № 569444 21.03.2005 
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй Серiя АГ № 569431 21.03.2006 
Страхування медичних витрат Серiя АГ № 569437 21.03.2006 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру Серiя АГ № 569446 21.03.2006 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) Серiя АГ № 569433 19.08.2005 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi Серiя АГ № 569441 19.08.2005 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї Серiя АВ № 584884 18.08.2011 
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Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв Серiя АГ № 569439 19.08.2005 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 
або псування Серiя АВ № 584885 18.08.2011 
    
1. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ СК "ОНIКС" складена станом на 31 грудня 2018року, звiтним 
перiодом є 2018рiк. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), якi оприлюдненi  на офiцiйному веб-сайтi 
Мiнiстерства фiнансiв України на дату складання фiнансової звiтностi.  
Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю,  в якiй iнвестицiї в дочiрнi та 
асоцiйованi компанiї вiдображенi за собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 "Окрема 
фiнансова звiтнiсть". 
Станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ СК "ОНIКС"  має  прямi iнвестицiї: 
- в дочiрнє пiдприємство  ТОВ "Готельний комплекс "Європейський" Україна, м.Кременчук, код 
ЄДРПОУ 31773333, вiдсоток участi - 91,51217% - пряма участь (основний вид дiяльностi - 
дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування); 
- асоцiйоване пiдприємство ТОВ "Градосфера", код ЄДРПОУ 25154997, Україна, м. Кременчук 
вiдсоток участi: 35,841992% , (основний вид дiяльностi - надання в оренду й експлуатацiю 
власного чи орендованого нерухомого майна); 
- асоцiйоване пiдприємство ТОВ "ВАТО", код ЄДРПОУ  32614991, Україна м. Кременчук 
вiдсоток участi -  27,31679% - пряма участь  (основний вид дiяльностi - дiяльнiсть у сферi права 
); 
       
Дата затвердження фiнансової звiтностi: 26.02.2018 року. Пiсля дати затвердження можливiсть 
внесення змiн в цю фiнансову звiтнiсть не передбачена. 
Валюта звiтностi: Фiнансова звiтнiсть складена у грошовiй одиницi України - гривнi (UAH)  
Одиниця вимiру: тис. грн. 
Принципи ведення бухгалтерського облiку: Бухгалтерськiй облiк ведеться у вiдповiдностi до 
законодавства України. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi МСФЗ. Компанiя здiйснює вiдображення у бухгалтерському 
облiку  господарських операцiй, оцiнку активiв, статей власного капiталу  та зобов'язань 
Товариства  згiдно МСФЗ iз  застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, 
капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, що була вiдповiдним 
чином скоригована з метою приведення її у вiдповiднiсть до МСФЗ.  
Компанiя складає свою фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за 
принципом нарахування. 
Припинень (лiквiдацiї) окремих видiв дiяльностi протягом 2018 року не було. Участi у спiльних 
пiдприємствах Компанiя не бере. 
 
2. ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ КОМПАНIЯ ЗДIЙСНЮЄ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ 
Економiчне середовище, в якому Компанiя здiйснювала свою дiяльнiсть протягом 2018 року, 
характеризується такими основними ознаками: 
  нестабiльнiсть нацiональної валюти; 
  ведення воєнних дiй на сходi України та окупацiя АР Крим; 
  затримка спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями; 
  вiдсутнiсть реальних системних змiн в економiчнiй та полiтичнiй сферах; 
  тощо.  
Фiнансовий ринок України у 2018роцi характеризується: 
  девальвацiєю гривнi по вiдношенню до основних свiтових валют. Офiцiйнi курси 
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основних iноземних валют, встановленi Нацiональним банком України, протягом 2018 р. 
продовжили, розпочату у попереднiх роках, тенденцiю до збiльшення; 
  продовженням процесу лiквiдацiї банкiвських установ, дiяльнiсть яких не вiдповiдає 
вимогам НБУ, також самолiквiдацiя банкiвських установ; 
  продовженням процесу виведення з ринку емiтентiв цiнних паперiв, дiяльнiсть яких не 
вiдповiдає вимогам НКЦПФР; 
  тощо.  
Вiдповiдно до даних Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг, страховий ринок України 2018 року, зокрема, показав:  
o зменшення кiлькостi страхових компанiй, що є результатом роботи регулятора по 
виведенню гравцiв, якi не вiдповiдають вимогам платоспроможностi та достатностi капiталу, 
надiйностi; 
o зменшення в структурi активiв частки корпоративних цiнних паперiв та збiльшення 
частки цiнних паперiв, емiтованих державою; 
o збiльшення суми валових страхових премiй та валових страхових виплат. 
 
3. ПЛАНИ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
      Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, 
який передбачає здатнiсть Компанiї реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання в 
процесi здiйснення звичайної дiяльностi. 
    Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть.  
Станом на 31 грудня 2018 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. 
4. ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
     Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку страхової Компанiї здiйснюється  
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
Основнi принципи облiкової полiтики: 
1. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснюється з 
дотриманням принципiв обачностi, повного висвiтлення, послiдовностi, безперервностi, 
нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, 
перiодичностi. 
2. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй Компанiя 
застосовує норми мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також норми Положення про облiкову полiтику. 
3. Використання оцiнок i суджень  
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та 
розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
вимог МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Допущення i 
зробленi на їх основi попереднi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. 
Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх 
наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 
Компанiя здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i зобов'язань таким чином, щоб не 
переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану Компанiї, на 
наступнi звiтнi перiоди. Активи i зобов'язання Компанiї первiсно оцiнюються пiд час їх 
придбання чи виникнення та в подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод 
вiдповiдно до вимог МСФЗ. 
4. Основнi припущення, що стосуються майбутнього та основнi джерела невизначеностi 
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оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве 
коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань в наступному фiнансовому роцi. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював попереднi оцiнки 
впливу невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов'язання. Такi попереднi оцiнки 
базуються на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у 
майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливого суттєвого впливу iнших 
майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов'язань управлiнський персонал не виявив. 
5. Класифiкацiя активiв та зобов'язань за строками погашення (поточнi/ непоточнi) 
здiйснюється пiд час їх первинного визнання залежно вiд термiну iснування,  користування, 
володiння ними Компанiєю, в порiвняннi з її операцiйним циклом. Тривалiсть операцiйного 
циклу складає один календарний рiк. Тобто, на дату оприбуткування активи та зобов'язання 
класифiкуються за строками: непоточнi (бiльшi одного року) та поточнi (меншi та рiвнi одному 
року). Для визначення дати визнання або погашення активiв та зобов'язання користуються 
договорами, правилами випуску цiнних паперiв (за облiгацiями, тощо) та чинним 
законодавством.  
6. Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi основних засобiв чи 
нематерiальних активiв становить 6000,00 грн. Межi суттєвостi для запасiв, за виключенням 
паливно-мастильних матерiалiв, складає 500 грн. за одиницю.  
7. Активами визнаються ресурси, якi контролюються Компанiєю у результатi минулих 
подiй, використання яких, як очiкується, призведе до збiльшення економiчних  вигiд.  
8.    Фiнансовi активи 
Компанiя здiйснює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв, виходячи з бiзнес-моделi, яку 
вона використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, 
передбачених договором. 
Компанiя оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовий актив за амортизованою 
собiвартiстю, якщо одночасно виконуються такi умови: 
1) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання 
фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв; 
2) договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, 
якi є виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину 
основної суми. 
Компанiя оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовий актив за справедливою 
вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, якщо одночасно виконуються такi 
умови: 
1) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 
отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових 
активiв; 
2) договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, 
якi є виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину 
основної суми. 
Компанiя вiдображає в бухгалтерському облiку iнвестицiї в iнструменти капiталу за 
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, якщо бiзнес-моделлю 
передбачено отримання прибутку вiд короткострокових коливань справедливої вартостi таких 
iнвестицiй. Всi iншi iнвестицiї в iнструменти капiталу Компанiя облiковує за справедливою 
вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi. При цьому, кумулятивнi змiни 
справедливої вартостi не переносяться з iншого сукупного доходу до прибуткiв або збиткiв, а 
можуть бути вiднесенi тiльки до iншої статтi капiталу пiд час припинення визнання iнструментiв 
капiталу, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший 
сукупний дохiд. Дивiденди за такими iнструменти капiталу визнаються як прибуток, крiм 
випадкiв, коли дивiденди представляють собою вiдшкодування частини собiвартостi iнвестицiй. 
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В рамках бiзнес-моделей з управлiння фiнансовими активами Компанiя видiляє такi групи 
фiнансових активiв:  
 
Група фiнансових активiв Мета бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами 
строковi банкiвськi депозити (вклади) одержання договiрних грошових потокiв протягом 
строку дiї фiнансового активу 
облiгацiї внутрiшньої державної позики одержання договiрних грошових потокiв протягом 
строку дiї фiнансового активу 
облiгацiї пiдприємств та iншi борговi цiннi папери  одержання договiрних грошових потокiв 
протягом строку дiї фiнансового активу 
пайовi цiннi папери або iншi корпоративнi права, крiм iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi 
пiдприємства утримання активiв з метою пiдтримання запасу платоспроможностi та/або 
дотримання нормативiв 
дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю Х 
iнша дебiторська заборгованiсть Х 
 
Компанiя регулярно (один раз на рiк) здiйснює оцiнку бiзнес-моделей, дохiдностi фiнансових 
активiв та ризикiв, що впливають на управлiння фiнансовими активами.  
Компанiя здiйснює перекласифiкацiю фiнансових активiв, лише тодi, коли вона змiнює свої 
бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами, вiдповiдно до п. п. 4.4.1 - 4.4.3, 5.6.1 - 5.6.7 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Змiни в намiрах, що стосуються певних фiнансових активiв 
(або груп фiнансових активiв) або тимчасове зникнення певного ринку фiнансових активiв не 
вважаються змiнами бiзнес-моделей. 
Визнання та припинення визнання фiнансових активiв Компанiя здiйснює у вiдповiдностi до 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
Оцiнку фiнансових активiв пiд час первiсного визнання та подальшу їх оцiнку Компанiя 
здiйснює у вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 4 "Страховi контракти", 
як наведено в таблицi нижче. 
 
Група фiнансових активiв Оцiнка пiд час первiсного визнання Подальша оцiнка 
Строковi банкiвськi вклади (депозити) За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, 
що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання фiнансового активу  За амортизованою 
собiвартiстю 
Облiгацiї  внутрiшньої державної позики За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, 
що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання фiнансового активу  За амортизованою 
собiвартiстю 
Облiгацiї пiдприємств та iншi борговi цiннi папери  За справедливою вартiстю плюс витрати 
на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання фiнансового активу  За 
амортизованою собiвартiстю 
Пайовi цiннi папери або iншi корпоративнi права крiм iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi 
пiдприємства За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, що можуть бути 
безпосередньо вiднесенi на придбання фiнансового активу За справедливою вартiстю з 
визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi 
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю За сумою страхового платежу, 
зазначеною в страховому / перестраховому контрактi За амортизованою собiвартiстю 
Iнша дебiторська заборгованiсть За цiною операцiї  За амортизованою собiвартiстю 
 
Найкращими доказами справедливої вартостi фiнансового активу при первiсному визнаннi є 
цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть наданої компенсацiї. Якщо Компанiя з'ясовує, що 
справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд вартостi за договором, то 
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рiзниця мiж вартiстю за договором та справедливою вартiстю вiдображається як витрати/дохiд з 
одночасним зменшенням/збiльшенням балансової вартостi фiнансового активу.  
Справедливу вартiсть фiнансових активiв пiд час їх подальшої оцiнки Компанiя визначає у 
вiдповiдностi до МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу - це сума, за якою фiнансовий актив оцiнюється 
пiд час первiсного визнання, за вирахуванням отриманих або сплачених коштiв (основної суми 
боргу, процентних доходiв (витрат) або iнших платежiв, пов'язаних з iнiцiюванням фiнансового 
активу), збiльшена або зменшена на величину накопиченої амортизацiї, розрахованої з 
використанням ефективної ставки вiдсотка, - рiзницi мiж первiсно визнаною сумою та сумою 
погашення фiнансового активу, скоригована з урахуванням оцiночного резерву пiд кредитнi 
збитки. 
Всi змiни амортизованої собiвартостi активу вiдображаються як прибутки/збитки, в тому числi, 
очiкуванi кредитнi збитки. 
Компанiя визначає оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами в 
сумi, що дорiвнює: 
  сумi майбутнiх кредитних збиткiв за весь строк дiї фiнансового активу, якщо кредитний 
ризик за цим фiнансовим активом значно збiльшився з моменту первiсного визнання та за 
кредитно-знецiненими фiнансовими активами; 
  сумi майбутнiх кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв (12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки), 
якщо вiдсутнє значне збiльшення кредитного ризику за цим фiнансовим активом з моменту 
первiсного визнання. 
Визначення значного збiльшення кредитного ризику та кредитно-знецiнених фiнансових активiв  
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику за 
фiнансовим активом з моменту первiсного визнання. Здiйснюючи таку оцiнку Компанiя 
порiвнює ризик настання дефолту (ймовiрнiсть дефолту) за фiнансовим активом станом на 
звiтну дату з ризиком настання дефолту (ймовiрнiстю дефолту) за фiнансовим активом на дату 
первiсного визнання.  
Компанiя вважає кредитний ризик за фiнансовим активом низьким, якщо ймовiрнiсть дефолту за 
таким фiнансовим активом не перевищує 10%.  
Банки, в яких Компанiя розмiщує депозити, вважаються такими, що мають низький кредитний 
ризик, якщо вони мають довгостроковий кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня за 
Нацiональною рейтинговою шкалою.  
Пiд час аналiзу змiн кредитного ризику Компанiя враховує наступну iнформацiю про боржника 
(емiтента): 
  значнi змiни внутрiшнiх показникiв кредитного ризику; 
  значнi змiни зовнiшнiх ринкових показникiв кредитного ризику для певного фiнансового 
iнструменту або аналогiчного фiнансового iнструменту з таким же строком дiї; 
  iснуючi або прогнозованi несприятливi змiни комерцiйних, фiнансових або економiчних 
умов, якi, як очiкується, призведуть до значних змiн в здатностi боржника виконати свої борговi 
зобов'язання;  
  фактичнi або очiкуванi значнi змiни результатiв операцiйної дiяльностi боржника 
(зменшення виручки, збiльшення операцiйних ризикiв, зниження якостi активiв, проблеми, 
пов'язанi з лiквiднiстю та/або управлiнням, тощо);  
  значне збiльшення кредитного ризику за iншими фiнансовими iнструментами того ж 
боржника; 
  фактичнi або очiкуванi несприятливi змiни нормативно-правових, економiчних або 
технологiчних умов дiяльностi боржника, що призводить до значних змiн в здатностi боржника 
виконати свої борговi зобов'язання. 
Незалежно вiд наведених вище чинникiв, Компанiя вважає, що кредитний ризик за фiнансовим 
активом значно збiльшився з моменту первiсного визнання, якщо платежi за таким фiнансовим 
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активом простроченi бiльше нiж на 30 днiв. 
Значним збiльшенням кредитного ризику за фiнансовим активом, емiтованим банком, в тому 
числi за розмiщеним депозитом, Компанiя вважає зниження довгострокового рейтингу банку з 
iнвестицiйного рiвня до спекулятивного рiвня за нацiональною рейтинговою шкалою. 
Кредитно-знецiненими вважаються фiнансовi активи у разi настання однiєї або кiлькох подiй, 
якi негативно впливають на оцiненi майбутнi грошовi потоки за такими фiнансовими активами. 
Пiдтвердженням кредитного знецiнення фiнансового активу (групи фiнансових активiв) є 
спостережуванi данi про наступнi подiї: 
  значнi фiнансовi труднощi боржника; 
  прострочення платежiв за фiнансовим активом бiльше нiж на 90 днiв; 
  наявнiсть iнформацiї про ймовiрне банкрутство або фiнансову реорганiзацiю   боржника; 
  зникнення активного ринку для фiнансового активу в результатi фiнансових труднощiв; 
  придбання або створення фiнансового активу з великим дисконтом, який вiдображає 
понесенi кредитнi збитки. 
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв  
Очiкуванi кредитнi збитки - це середньозважене значення кредитних збиткiв, визначене з 
використанням вiдповiдних ризикiв настання дефолту (ймовiрностi дефолту) в якостi вагових 
коефiцiєнтiв. 
Кредитний збиток дорiвнює теперiшнiй вартостi рiзницi мiж передбаченими договором 
грошовими потоками, якi належать Компанiї за договором, та грошовими потоками, якi 
Компанiя очiкує отримати. 
12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки - це частина очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, 
якi виникають внаслiдок дефолтiв за фiнансовими активами, можливих впродовж 12 мiсяцiв 
пiсля звiтної дати або коротшого перiоду, якщо очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту 
менше 12 мiсяцiв. 
Максимальний перiод, впродовж якого Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, дорiвнює 
максимальному передбаченому договором перiоду, впродовж якого Компанiя наражається на 
кредитний ризик.  
Дебiторська заборгованiсть 
Для дебiторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю та для iншої поточної дебiторської 
заборгованостi Компанiя оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним 
кредитним збиткам за весь строк дiї.  
Для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за дебiторською заборгованiстю Компанiя 
використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фiксованi ставки 
резервування, залежно вiд кiлькостi днiв, що минули з моменту визнання дебiторської 
заборгованостi. 
Матриця резервування 
 
Кiлькiсть днiв, що минули з моменту визнання дебiторської заборгованостi  Ставка 
резервування, % 
вiд 1 до 30 днiв 0 
вiд 31 до 60 днiв 20 
вiд 61 до  90 днiв 35 
вiд 91 до 180 днiв 50 
бiльше 180 днiв 100 
 
9. Фiнансовi зобов'язання 
Пiд час первiсного визнання Компанiя оцiнює всi фiнансовi зобов'язання за справедливою 
вартiстю. Найкращими доказами справедливої вартостi фiнансового зобов'язання при 
первiсному визнаннi є цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть одержаної компенсацiї. Якщо 
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Компанiя з'ясовує, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд вартостi 
за договором, то рiзниця мiж вартiстю за договором та справедливою вартiстю вiдображається 
як витрати/дохiд з одночасним збiльшенням/зменшенням балансової вартостi фiнансового 
зобов'язання. 
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. 
 
10. Грошовi  кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, поточнi рахунки в банках, 
депозити  "на вимогу" . Кошти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, 
починаючи з дати балансу або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, слiд 
виключати зi складу оборотних активiв та вiдображати як необоротнi активи. 
11. Зобов'язання - заборгованiсть що виникла внаслiдок минулих подiй, погашення якої у 
майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення  майбутнiх економiчних вигiд.  
 
12.Основнi засоби 
Всi об'єкти основних засобiв Компанiї  облiковуються в бухгалтерському облiку за моделлю 
собiвартостi. 
У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний 
строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних 
засобiв. 
Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається на основi МСБО 16 "Основнi засоби" та 
Положення про облiкову полiтику. 
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 
(експлуатацiї), установлений засiданням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше 
одного року. Облiковою одиницею основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв. 
Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з 
вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту 
до робочого стану.  
З метою ведення бухгалтерського облiку створюються наступнi групи основних засобiв: група 1 
"Будiвлi та споруди"; група 2 "Офiсне обладнання"; група 3 "Транспортнi засоби"; група 4 
"Меблi та iнвентар"; група 5 "Машини  та обладнання "; група 6 "Iншi основнi засоби";  
На дату балансу основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з 
вирахуванням суми зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 
окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. 
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв визначається наказом Генерального директора 
щодо готовностi об'єкта до експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть та строки корисного 
використання  переглядаються на кожну звiтну дату рiчної фiнансової звiтностi. Нарахування 
амортизацiї здiйснюється наступним чином: з метою ведення податкового облiку - з мiсяця, 
наступного за мiсяцем введення об'єкта основних засобiв в експлуатацiю; з метою ведення 
бухгалтерського облiку - з мiсяця готовностi об'єкта основних засобiв до експлуатацiї. 
 
13. Нематерiальнi активи 
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 38 
"Нематерiальнi активи" та Положення про облiкову полiтику. Придбанi (створенi) нематерiальнi 
активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi придбання та витрат, що 
безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до робочого стану. Одиницею 
облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв, який в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам щодо 
визнання ресурсу активом. Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, 
капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, 
пов'язанi з тим об'єктом, до якого цi витрати вiдносяться. Очiкуваний строк корисного 
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використання об'єкта основних засобiв встановлюється наказом Генерального директора. 
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням 
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 
окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного 
методу, виходячи iз строку корисного використання об'єкту. Нематерiальнi активи, щодо яких 
не встановлений строк корисного використання не пiдлягають амортизацiї. Лiквiдацiйна 
вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю. 
14. Зменшення корисностi активiв, якi не є фiнансовими активами 
Вiдповiдно до МСБО 36 "зменшення корисностi активiв", в кiнцi кожного звiтного перiоду 
Компанiя оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть основних засобiв, нематерiальних 
активiв, а також iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства може зменшитися. Якщо хоча 
б одна з ознак зменшення корисностi iснує, Компанiя оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування 
активу.  
Незалежно вiд наявностi ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися, Компанiя щорiчно 
перевiряє зменшення корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної 
експлуатацiї або нематерiальних активiв, ще не придатних для використання, порiвнюючи їх 
балансову вартiсть iз сумою його очiкуваного вiдшкодування.  
До ознак зменшення корисностi активiв Компанiя вiдносить наступнi: 
  видимi ознаки того, що вартiсть об'єкту основних засобiв або нематерiальних активiв 
зменшилася протягом перiоду значно бiльше, нiж можна було очiкувати, внаслiдок плину часу 
або звичайного використання;  
  вiдбулися змiни зi значним негативним впливом на дочiрнє або асоцiйоване пiдприємство 
або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або 
правовому оточеннi, в якому дiє таке дочiрнє або асоцiйоване пiдприємство;  
  ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi ставки доходу вiд iнвестицiй збiльшилися 
протягом перiоду, i це збiльшення, ймовiрно, вплине на ставку дисконту, застосовану при 
обчисленнi вартостi активу при використаннi, i суттєво зменшить суму очiкуваного 
вiдшкодування активу; 
  є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження об'єкту основних засобiв або 
нематерiальних активiв;  
  балансова вартiсть iнвестицiї в окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї перевищує частку в 
балансовiй вартостi чистих активiв об'єкта iнвестування, включаючи гудвiл, якщо протягом 
звiтного перiоду статутний капiтал об'єкта iнвестування та/або частка Компанiї в об'єктi 
iнвестування не змiнювалися. При цьому, вилучений капiтал не включається до балансової 
вартостi чистих активiв  об'єкта iнвестування протягом першого року; 
  розмiр дивiдендiв перевищує суму загального прибутку дочiрнього, спiльного або 
асоцiйованого пiдприємства, отриманого у перiодi, за який оголошується виплата дивiдендiв. 
Сума очiкуваного вiдшкодування оцiнюється Компанiєю як бiльша з двох оцiнок: справедлива 
вартiсть за мiнусом витрат на вибуття активу та його вартiсть при використаннi.  
15. Запаси  
Визнання, облiк та оцiнка запасiв вiдбувається вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси" та Положення 
про облiкову полiтику У балансi на звiтну дату вiдображаються запаси за найменшою з двох 
оцiнок - первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. При списаннi запасiв на витрати в 
тому перiодi, в якому вони були фактично використанi, з метою визначення вартостi списаних 
запасiв застосовується метод "FIFO"("first-in-first-out") - собiвартостi перших за часом 
надходження запасiв. 
16. Страховi резерви 
Формування резервiв iз страхування: 
Страховi резерви ПрАТ СК "ОНIКС" формуються  вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про 
страхування" та подiляються на такi види:  
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  резерв незароблених премiй розраховується на будь-яку звiтну дату залежно вiд часток        
надходжень, сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з       
попереднiх дев'яти мiсяцiв, якi складають 80 % загальної суми надходжень страхових       
платежiв по вiдповiдним видам страхування в кожному мiсяцi iз попереднiх 9-ти мiсяцiв; 
  резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 
На кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює адекватнiсть своїх визнаних страхових 
резервiв (зобов'язань), у вiдповiдностi до МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
Частки перестраховикiв у страхових резервах (зобов'язаннях) визнаються як активи 
перестрахування. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду компанiя оцiнює, чи iснують об'єктивнi 
свiдчення того, що кориснiсть активiв перестрахування зменшилася. Кориснiсть активу 
перестрахування зменшується, якщо: 
- є об'єктивне свiдчення того, що внаслiдок подiї, яка вiдбулася пiсля первiсного визнання 
активу перестрахування, компанiя може не отримати всi суми, якi повиннi їй сплачуватися за 
умовами контракту; та  
- вплив такої подiї на суми, якi отримає компанiя вiд перестраховика, можна достовiрно 
оцiнити. 
17. Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи. 
Забезпечення визнаються якщо: 
  Компанiя має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї; 
  ймовiрно, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, якi 
втiлюють в собi економiчнi вигоди; 
  суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити. 
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для 
погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.  
Умовнi зобов'язання та умовнi активи Компанiєю не  визнаються. Тим не менш, в фiнансовiй 
звiтностi Компанiя розкриває iнформацiю про характер умовних зобов'язань, а також, за 
можливостi: оцiнку їх фiнансового впливу; ознаку невизначеностi, пов'язану iз сумою або 
визначенням часу будь-якого вибуття; можливiсть будь-якої компенсацiї. 
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року в Компанiї створюється резерв 
(забезпечення) оплати вiдпусток працiвникам. 
18. Для узагальнення iнформацiї про витрати використовуються рахунки класу 9 "Витрати 
виробництва", а iнформацiї про доходи - рахунки класу 7 "Доходи". 
19. Доходи та витрати, пов'язанi iз страховою дiяльнiстю, визнаються i нараховуються згiдно з 
МСФЗ 4 "Страховi контракти".  
Страховi платежi за договорами страхування  визнаються доходом вiд страхової  дiяльностi в 
момент нарахування страхового платежу вiдповiдно до умов набрання чинностi  договору 
незалежно вiд факту сплати страхового платежу страхувальником в розрiзi видiв  страхових 
продуктiв.  
      Витрати звiтного перiоду визначаються одночасно з доходами, для одержання яких вони 
понесенi. 
Страховi виплати враховуються у складi витрат   Компанiї в повнiй сумi в тому звiтному перiодi, 
в якому було прийнято i затверджено страховий акт. 
Аквiзицiйнi витрати  Компанiя визнає в залежностi вiд фактичної  сплати страхових платежiв 21 
20. Система та розмiр оплати працi затверджується штатним розкладом, iншими наказами 
(розпорядженнями) керiвника та положеннями Компанiї. 
21. Iнформацiя про витрати, активи i зобов'язання з податку на прибуток формується в 
бухгалтерському облiку згiдно МСБО 12 "Податки на прибуток". 
22. Фiнансовi результати щомiсячно формуються на рахунку 79 "Фiнансовi результати" як 
рiзниця мiж доходами i витратами за видами дiяльностi. Сальдо по рахунку 79 "Фiнансовi 
результати" списується щорiчно на рахунок 44 "Нерозподiленi прибутки (збитки)" останнiм 
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днем звiтного року. 
23. Розподiл чистого прибутку здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. Для 
пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться аудиторськi перевiрки 
фiнансової звiтностi незалежною аудиторською компанiєю. 
5. РИЗИКИ  I  УПРАВЛIННЯ  РИЗИКОМ 
   
В ПрАТ СК "ОНIКС" впроваджена Стратегiя управлiння ризиками (надалi - СУР) згiдно вимог 
до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками, передбачених Розпорядженням 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 
№295 вiд 04 лютого 2014 року. 
   Запроваджена в ПрАТ СК "ОНIКС" СУР направлена на забезпечення фiнансової стiйкостi та 
платоспроможностi Товариства, а також на захист iнтересiв страхувальникiв та акцiонерiв 
Товариства, уникнення, мiнiмiзацiю та пом'якшення наслiдкiв небажаних ризикiв, а також 
зменшення вразливостi до них. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на 
основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на 
вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 
       Ризик - ймовiрна подiя, що може призвести до отримання непередбачуваних збиткiв або 
iншим чином негативно вплинути на дiяльнiсть страховика i на його здатнiсть виконувати свої 
зобов'язання 
Компанiєю контролюється наступнi класи ризикiв: 
1) Андеррайтинговi  ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування, що 
включають: 
- 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; 
      - Ризик розiрвання договорiв - ризик, викликаний коливаннями спiввiдношення кiлькостi 
достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених договорiв. 
      - Ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з 
обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня 
тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй; 
Андеррайтинговий ризик виникає у зв'язку iз тим, що розрахунковi величини щодо частоти, 
середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв можуть вiдхилятися вiд 
вiдповiдних фактичних величин. З метою контролю андеррайтингового ризику Товариство 
здiйснює системний контроль за адекватнiстю застосовуваних тарифiв та сформованих 
технiчних резервiв, у разi необхiдностi приймаються вiдповiднi управлiнськi рiшення щодо 
коригування тарифiв та величин середнiх збиткiв. 
2)  Ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює 
Компанiя, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни в 
ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань Страховика. 
Ринковi ризики включають: 
     - Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 
        - 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. 
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3) Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника 
та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 
страховиком, що включають: 
       - Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик неспроможностi або 
небажання Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе будь-якi договiрнi 
зобов'язання перед Компанiєю; 
       - Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi Перестраховика виконати взятi на 
себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Компанiєю; 
       - Ризик дефолту банку, емiтента акцiй - ризик неспроможностi банкiв та iнших дебiторiв 
виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком; 
4 ) Операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 
Проведена оцiнка операцiйного ризику показала, що Товариство має  низьку чутливiсть до 
даного ризику та можливi збитки не є суттєвими, оскiльки особлива увага придiляється 
виявленню шахрайських дiй з боку страхувальникiв та якiсному пiдбору персоналу, таким 
чином мiнiмiзується ризик пов'язаний  iз можливими помилками та недостатньою квалiфiкацiєю 
персоналу. 
Управлiння операцiйними ризиками забезпечує належне дотримання внутрiшнiх полiтик та 
процедур. Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес- процесiв та 
вiдповiдним контролем на кожному етапi. 
5 ) Ризики учасника фiнансової групи - ризики, пов'язанi iз участю страховика у групi, що 
обумовлює взаємний вплив членiв групи один на одного; 
6)  Ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення 
зобов'язань точно на момент настання строку погашення. 
7) Репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру ринка до 
якостi послуг Компанiї. 
8) Юридичний ризик - ризик виникнення збиткiв внаслiдок недотримання Компанiєю вимог 
нормативних правових актiв та укладених договорiв, правових помилок при здiйсненнi 
дiяльностi, недосконалостi правової системи, порушення контрагентами нормативних правових 
актiв, а також умов укладених договорiв. Управлiння юридичними ризиками здiйснюється за 
допомогою юриста з метою забезпечення контролю за наявностi таких ризикiв та їх 
врегулювання. 
Система управлiння ризиками включає в себе наступнi процедури: 
    Монiторинг ризику 
    Монiторинг ризикiв включає контроль ризикiв протягом всього життєвого циклу  Компанiї. 
Якiсний монiторинг ризикiв забезпечує управлiння iнформацiєю, яка допомагає приймати 
ефективнi рiшення до настання ризику. 
    Облiк i оцiнка ризикiв 
     В Компанiї щоквартально здiйснюється оцiнка ризикiв, а також виконується перевiрка та 
актуалiзацiя Карти ризикiв. 
     Iдентифiкацiя ризику. Повiдомлення про настання несприятливих подiй. 
     Власники ризикiв/процесiв зобов'язанi iнформувати Вiдповiдального за оцiнку ризикiв про 
настання несприятливих подiй в межах своїх процесiв, що ускладнюють реалiзацiю бiзнес цiлей 
Компанiй. Зокрема, це стосується iнформування щодо:  
     - настання значних внутрiшнiх операцiйних подiй (наприклад, помилки, описки), що 
спричинили або потенцiйно можуть спричинити фiнансовий збиток, який перевищує X тис. 
EUR. 
    - настання значних внутрiшнiх операцiйних подiй, якi в поодинокому випадку не спричинили 
збитку, що перевищує X тис. EUR, але з огляду на їх повторюванiсть, за оцiнкою ризик-
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менеджера, можуть призвести протягом 12 мiсяцiв до загального збитку понад X тис. EUR; 
     - значних зовнiшнiх подiй (зломи, крадiжки, шахрайства); 
     - iншi, якi узгодженi в Компанiї. 
      Iнформацiя про несприятливу подiю повинна бути надана негайно пiсля її настання, не 
пiзнiше, нiж за 24 години з моменту отримання iнформацiї про настання подiї Власником 
процесу. Ризик-менеджер веде реєстр повiдомлень про настання несприятливих подiй, якi 
отримує вiд Власникiв процесiв. Ризик-менеджер уповноважений отримувати будь-яку 
iнформацiю, пов'язану з даною подiєю, зокрема iнформацiю, що дає змогу оцiнити ризик та 
ефективнiсть заходiв, здiйснених для виправлення ситуацiї. 
     Управлiння ризиками та монiторинг реалiзацiї заходiв iз управлiння ризиками 
     У вiдношеннi всiх виявлених ризикiв Компанiї вiдповiдальнi Керiвники повиннi визначити 
плани дiй, спрямованих на зниження виявлених ризикiв до прийнятного рiвня або на реагування 
на ризики iншим доцiльним чином. 
    У Компанiї застосовуються чотири способи управлiння ризиками: 
   1) зниження та контроль ризику (З) - здiйснення дiй щодо зниження ймовiрностi або впливу 
ризику.  
   2) передача ризику (П) - передача потенцiйних збиткiв, пов'язаних з ризиком, третiй сторонi, 
що володiє можливiстю контролювати даний ризик. Прикладами таких дiй може служити 
передача ризику в перестрахування. 
   3) прийняття ризику (Пр) - не проводиться нiяких додаткових дiй щодо зниження ризику, 
здiйснюється монiторинг його значимостi. Прийняття ризику можливо тiльки в тому випадку, 
якщо вiн не перевищує визначений у Компанiї ризик-апетит. Прийняття ризику, що перевищує 
ризик-апетит Компанiї, можливо тiльки за рiшенням Виконавчого органу Компанiї. 
   4)  уникнення ризику (И) - повне припинення дiяльностi, що призводить до ризику. Прикладом 
таких дiй є вiдмова вiд страхування всiх ризикiв з певної групи. 
    Визначивши спосiб реагування на ризик, Компанiя визначає контрольнi процедури (заходи 
щодо реагування на ризики), необхiднi для забезпечення належного й своєчасного реагування на 
ризики.  
       Концентрацiя страхового ризику 
 В процесi страхування можуть виникати концентрацiї ризику, коли конкретний випадок, 
або ряд випадкiв можуть вплинути на зобов'язання Компанiї. Такi концентрацiї можуть 
виникати через один договiр або кiлька пов'язаних договорiв та вiдноситься до обставин, що 
можуть спричинити суттєвi зобов'язання Компанiї. 
 Компанiя допускає можливiсть концентрацiї страхового ризику. Концентрацiя страхового 
ризику виникає пiд впливом обставин, що повторюються, i спостерiгається головним чином при 
страхуваннi фiзичних осiб. Наприклад, якщо при страхуваннi вiд нещасних випадкiв страховий 
випадок виникає одночасно в кiлькох осiб, що заключили договори страхування з Компанiєю. 
Або при страхуваннi майна тiсно заселений регiон пiдпадає пiд вплив одного i того ж 
зовнiшнього фактору, наприклад пожежi, що легко розповсюджується з одного об'єкту на iнший 
i цьому неможливо перешкодити. 
 Крiм того концентрацiя ризику можлива в органiзацiї або економiчнiй зонi внаслiдок 
страхування множинних ризикiв. Обов'язковою умовою при страхуваннi множинних ризикiв є 
аналiз фiнансового стану органiзацiї, оцiнка її iснуючих та прогнозованих фiнансових 
зобов'язань, а також оцiнка iнших обставин. При оцiнцi фiнансових ризикiв враховуються 
тенденцiї економiчного росту i обставини, що можуть вплинути на розвиток економiчної зони. 
 Для зменшення збиткiв, що виникають при концентрацiї ризику, Компанiя приймає 
участь у пропорцiйних та непропорцiйних облiгаторних програмах перестрахування. В угодах 
перестрахування частка Компанiї в ризику визначається як для конкретного об'єкту так i для 
конкретного випадку, при якому одночасно кiлька об'єктiв можуть понести збитки. 
Перестрахування вказаних ризикiв проводиться практично за всiма видами страхування. Якщо 
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страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми 
сплаченого статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, 
необхiдно укласти договiр перестрахування. 
 Ключовi методи Компанiї по управлiнню концентрованими ризиками здiйснюються в 
двох напрямках. По-перше, управлiння здiйснюється за допомогою вiдповiдностi страхування. 
Страховикам заборонено пiдписувати договори, якщо очiкуваний прибуток не вiдповiдає 
передбачуваним ризикам. По-друге, управлiння здiйснюється при допомозi факультативного та 
облiгаторного перестрахування. Компанiя забезпечує собi перестрахове покриття для рiзних 
класiв своїх зобов'язань. При цьому оцiнюються прибутки та витрати, пов'язанi з програмою 
перестрахування на безперервнiй основi. 
 Компанiя визначає загальну сукупнiсть ризикiв, на якi вона може наразитися при 
концентрацiї ризику, а також тi якi для неї прийнятнi з врахуванням концентрацiї. Контроль 
здiйснюється пiд час пiдписання договорiв, щомiсячно, пiсля аналiзу звiтiв, що презентують 
основнi сукупностi ризикiв. Компанiя використовує ряд iнструментiв моделювання для 
контролю сукупностi ризикiв, щоб оцiнити ефективнiсть програм перестрахування, а також 
чисту ймовiрнiсть ризику в цiлому для Компанiї. 
            На виконання розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 
сферi ринкiв фiнансових послуг № 295 вiд 04.02.2014 року було призначено вiдповiдальною 
особою за оцiнку ризикiв в Компанiї заступника Генерального директора Желязо Антона 
Михайловича. Особа, вiдповiдальна за оцiнку ризикiв ПрАТ СК "ОНIКС", пiдпорядковується 
Виконавчому органу страховика, має вiдповiднi повноваження щодо доступу до iнформацiї, 
необхiдної для оцiнки ризикiв. 
Ризики, з якими стикається Компанiя знаходяться у межах Ризик-апетиту Компанiї i не 
потребують вчинення надзвичайних засобiв iз управлiння ризиками.  
Перевiрка платоспроможностi Компанiї надала позитивний результат i показала, що Компанiя 
має достатнiй запас платоспроможностi станом на 31.12.2018 року. 
Також станом на 31.12.2018 Компанiєю було проведено Тест на достатнiсть страхових резервiв 
(результати наданi у виглядi окремого Звiту), що показав достатнiсть резервiв Компанiї для 
виконання майбутнiх зобов'язань та вiдсутнiсть необхiдностi у залученнi додаткового капiталу. 
Компанiєю було проведено Стрес-тестування згiдно вимог Розпорядження № 484 вiд 13.02.2014. 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 
(результати наданi у виглядi окремого Звiту), для визначення можливого впливу ризикiв на 
фiнансовий стан Компанiї та завчасного їх попередження. 
         Таким чином, станом на 31.12.2018 року Компанiєю було вчинено всiх необхiдних заходiв 
для контролю за наявними ризиками та функцiонуванням системи ризик-менеджменту Компанiї 
в майбутньому. 
Примiтка №1  Змiни в облiковiй полiтицi, пов'язанi iз застосуванням нових стандартiв 
Застосування МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" не мало впливу на доходи та витрати 
попереднiх перiодiв, а також активи, зобов'язання i власний капiтал Компанiї станом на 01 сiчня 
2018 року. 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" набрав чинностi з 01 сiчня 2018 року та замiнив МСБО 39 
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Компанiя вперше застосувала МСФЗ 9 станом на 
01 сiчня 2018 року. В результатi застосування МСФЗ 9 балансова вартiсть активiв, зобов'язань i 
власного капiталу Компанiї станом на 01 сiчня 2018 року, а також доходи i витрати попереднiх 
перiодiв не зазнали змiн. 
Узгодження оцiночних категорiй фiнансових iнструментiв, визнаних вiдповiдно до МСБО 39, з 
оцiночними категорiями за МСФЗ 9 наведено в таблицi нижче: 
 
Оцiночнi категорiї вiдповiдно до МСБО 39 станом на 31.12.2017 Оцiночнi категорiї 
вiдповiдно до МСФЗ 9 станом на 31.12.2017 
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 Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з через прибуток або збиток Фiнансовi 
iнвестицiї за справедливою вартiстю з через iнший сукупний дохiд Фiнансовi iнвестицiї за 
амортизованою собiвартiстю 
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку                                                                  - - - 
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу 77 - - 
Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення  - - 22 208 
                                                                     Всього 77 - 22 208 
 
Примiтка № 2  Основнi засоби 
На вимогу МСБО 16  "Основнi засоби" у примiтках до фiнансової звiтностi розкривається 
наступна iнформацiя щодо основних засобiв: 
 
Дата Машини та обладнання Транспортнi засоби Меблi та iнвентар iншi Разом 
Валова балансова(первiсна) вартiсть 
31.12.2017р.                188       283                        21                  4  496 
Придбання                         65  -              -                             -       65 
Вибуття                         -          -                        -                             -          - 
31.12.2018 р.                        253      283                                 21                 4  561 
Накопичена амортизацiя    
31.12.2017р.                         186             267                                 21                             4      478 
Нараховано                           5        10                                   -                               -    15  
Списано     -          -                                    -                               -         - 
31.12.2018 р.                        191      277                                 21                    4   493 
Балансова (залишкова) вартiсть 
31.12.2017 р.                     2        16                                 0                                0      18 
31.12.2018 р.                   62          6                                 0                                0        68 
    
Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду склала - 561 тис. грн., на початок  звiтного  перiоду 
- 496 тис. грн. Об'єкти основних засобiв облiковуються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка 
накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi Середнi 
строки корисного використання складають: машини та обладнання - 4 роки (48мiс.); транспортнi 
засоби - 5 рокiв (60мiс.); меблi та iнвентар -  4 роки (48мiс.). 
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та метод амортизацiї  основних засобiв 
переглядаються  i при необхiдностi коригуються на кiнець кожного  фiнансового року. 
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалась. Сума нарахованої 
амортизацiї за 2018 рiк  складає 15 тис. грн. 
 Зменшення корисностi та вiдновлення корисностi не вiдбувалось. 
 Сум компенсацiї вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або 
якi були втраченi чи переданi, що включається до прибутку чи збитку не було. 
Сум видаткiв, визнаних у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв у ходi його будiвництва 
та незавершеного будiвництва немає. 
Основних засобiв, щодо яких могли б iснувати передбаченi чинним законодавством обмеження 
володiння, користування та розпорядження не має. 
 Переданих у заставу основних засобiв немає. 
 Сум контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв немає, угода про 
придбання в майбутньому основних засобiв не укладалась. 
 Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) не 
має. Повнiстю амортизованi основнi засоби,  що продовжують використовуватися  на суму 482 
тис. грн.. Основних засобiв,  отриманих за рахунок цiльового використання впродовж звiтного 
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перiоду  не було. Змiни розмiру додаткового капiталу в результатi переоцiнки основних засобiв 
та обмеження щодо його розподiлу мiж власниками (часниками) впродовж звiтного перiоду не 
було. Курсовi рiзницi у зв'язку з перерахунком вартостi основних засобiв впродовж 2018 року не 
нараховувались. 
Нарахування амортизацiї на основнi засоби, введенi в експлуатацiю, починається з моменту, 
коли вони стають  придатними для використання, а при вибуттi основних засобiв - амортизацiю 
припиняють на дату, з якої припиняють визнання їх як  активу або з дати класифiкацiї його як 
призначеного для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як 
утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 . 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи не перевищує балансова вартiсть основних засобiв 
їх вартiсть при використаннi; у разi перевищення балансової вартостi основних засобiв над їх 
вартiстю при використаннi, Компанiя зменшує балансову вартiсть основних засобiв до їх  
вартостi при використаннi. 
Станом на 31.12.2018 р. перевищення балансової вартостi основних засобiв над їх вартiстю при 
використаннi не встановлено. 
 
Примiтка № 3  Нематерiальнi активи     
 На вимогу МСБО 38 "Нематерiальнi активи", у примiтках до фiнансової звiтностi розкривається 
така iнформацiя щодо нематерiальних активiв: 
 
Дата Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi Програмнi забезпечення iншi Разом 
Валова балансова(первiсна) вартiсть 
31.12.2017р.       337 - - 337 
Придбання            - 6 -    6 
Вибуття            - - -    - 
31.12.2018 р.       337 6 - 343  
Накопичена амортизацiя 
31.12.2017р. 
                       -            - - - 
Нараховано           -            - - - 
Списано            - - - - 
31.12.2018 р.            - - - - 
Балансова (залишкова) вартiсть 
31.12.2017 р.        337 - - 337 
31.12.2018 р.       337 6 - 343 
 
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є безстроковими, тому амортизацiя не 
нараховується. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду лiцензiї перевiряються  на наявнiсть 
пiдстав для оцiнки їх як безстрокових та на наявнiсть ознак зменшення корисностi. Станом на 
31.12.2018 ознак зменшення корисностi лiцензiй виявлено не було. 
Нематерiальних активiв, якi визнанi активом, з видiленням вартостi нематерiальних активiв, 
отриманих у результатi об'єднання пiдприємств не має;  
- змiн первiсної вартостi та накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв у результатi 
переоцiнки протягом 2018 року не вiдбувалось;  
- iншi змiни первiсної (переоцiненої) вартостi та сума накопиченої амортизацiї нематерiальних 
активiв у звiтному перiодi не вiдбувалось;  
- нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi,  немає;  
- переданих у заставу нематерiальних активiв немає;  
- угод на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалось;  
- витрат на дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не було;   
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- нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань, протягом звiтного перiоду 
не було. 
 
Примiтка № 4  Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства 
В цiй окремiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї вiдображенi за 
собiвартiстю, у вiдповiдностi до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". 
Станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ СК "ОНIКС"  має одне дочiрнє пiдприємство - ТОВ 
"Готельний комплекс "Європейський" (Україна, м. Кременчук), частка участi - 91,51217% та  
асоцiйованi пiдприємства: ТОВ "Градосфера" (Україна, м. Кременчук) частка прямої участi - 
35,841992%, та ТОВ "ВАТО" частка участi - 27,31679%.  
 
Дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства Станом на 01.01.2018 Станом на 31.12.2018 
 Собiвартiсть Накопиченi збитки вiд зменшення корисностi Собiвартiсть Накопиченi 
збитки вiд зменшення корисностi 
ТОВ "Готельний комплекс "Європейський"   37 029 7 194  37 029  7 194 
ТОВ "Градосфера"                                            34 816        -  34 816        - 
ТОВ "ВАТО"                                                       38 550              -  38 550        - 
Всього                                                             103 201        - 103 201                  - 
 
В 2018 роцi  збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в дочiрнє пiдприємство та асоцiйованi 
пiдприємства не визнавались. 
Детальна iнформацiя щодо часток участi Компанiї в iнших суб'єктах господарювання наведена в 
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi ПрАТ "СК "ОНIКС" за 2018  рiк  станом на 31 грудня 2018 
року.  
 
Примiтка № 5  Фiнансовi iнструменти 
Фiнансовi активи 
Окрiм iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства (про що зазначено вище), до складу 
iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй входять iншi фiнансовi iнвестицiї, детальна 
iнформацiя про якi, разом з iнформацiєю про поточнi фiнансовi iнвестицiї наведена в таблицях 
нижче: 
 
Вид фiнансових iнвестицiй Станом на початок звiтного перiоду фiнансовi iнвестицiї, що 
оцiнюються за: Станом на кiнець звiтного перiоду фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за: 
 справедливою вартiстю з через прибуток або збиток справедливою вартiстю з через 
iнший сукупний дохiд амортизованою собiвартiстю справедливою вартiстю з через 
прибуток або збиток справедливою вартiстю з через iнший сукупний дохiд амортизованою 
собiвартiстю 
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. крiм iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства 
акцiї                                   -               -                 -                  -               -             -  
державнi облiгацiї          -               -           302                -               -             -  
облiгацiї пiдприємств       -               -        14 806                  -               -             -  
депозити                      -               -               -                  -               -             -  
iншi                                 -               -                 -                  -               -             -  
Всього                                 -               -        15 108                  -               -             -  
Поточнi фiнансовi iнвестицiї: 
акцiї                               77               -               -               77               -             -  
державнi облiгацiї          -               -               -                  -               -      1 653  
облiгацiї пiдприємств       -               -                -                  -               -             -  
депозити                      -               -           7 100                  -    -              28 785  
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iншi                                 -               -                 -                  -               -             -  
Всього                              77               -          7 100               77               -     30 438  
 
       
Структура поточних iнвестицiй Станом на 31.12.17 р. Станом на 31.12.18 р.  
 
Депозитнi вклади в нацiональнiй валютi 
Депозитнi вклади розмiщено в банкiвських установах, що мають iнвестицiйний рейтинг АА та 
ААА за нацiональною шкалою в т. ч.:                            7 100 28 785 
Депозитнi вклади в нацiональнiй валютi 
 вклади розмiщено в банкiвських установах, що мають iнвестицiйний рейтинг АА та ААА за 
нацiональною шкалою                                                    7 100  28 930 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за депозитами              -                 (145) 
Облiгацiї внутрiшньої державної позики, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю (до 
погашення)  погашення 2019р                                               -                 1 653 
 Акцiї Фiнансової компанiї ПрАТ "УКРНАФТОГАЗ" код ЄДРПОУ 24101605, якi облiковуються 
за справедливою собiвартiстю -  1,0723%.  
                                                                                             77          77 
                                                                                Усього      7 177                30 515 
 
 
Фiнансовi iнвестицiї в борговi iнструменти 
   
Фiнансовi iнвестицiї в борговi iнструменти На початок звiтного перiоду На кiнець 
звiтного перiоду 
за амортизованою собiвартiстю: 
державнi облiгацiї                              302             1 653 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв за державними облiгацiями 13 139 
облiгацiї пiдприємств              14 806      - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв  за облiгацiями пiдприємств 615 - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв  
( вiдсотки за депозитними вкладами) 67    321 
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки -     (2) 
депозити                                            7 100 28 930 
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - (145) 
                                                       iншi - - 
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - 
                                                 Всього      22 90       30 896 
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд: 
державнi облiгацiї                 -               -  
облiгацiї пiдприємств     -               -  
iншi                                         -               -  
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки -   -  
              Всього                 -               -  
 
Аналiз кредитної якостi боргових фiнансових iнструментiв на кiнець звiтного перiоду 
 
Борговi фiнансовi iнструменти з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не 
зазнав значного зростання з кредитним ризиком, який  значно зрiс кредитно-знецiненi 
 придбанi / створенi кредитно-знецiненi  
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державнi облiгацiї 1 653 - - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв за державними облiгацiям  139 - - -
    
облiгацiї пiдприємств - - - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв  
(вiдсотки за депозитними вкладами) 319 - - - 
депозити                                            28 785 - - - 
      iншi                                                  - - - - 
                                         Всього       30 896 - - - 
 
Аналiз кредитної якостi боргових фiнансових iнструментiв на початок звiтного перiоду 
 
 
Борговi фiнансовi iнструменти з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не 
зазнав значного зростання з кредитним ризиком, який  значно зрiс кредитно-знецiненi 
 придбанi / створенi кредитно-знецiненi  
державнi облiгацiї                    302 - - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв  
за державними облiгацiями         13 - - - 
облiгацiї пiдприємств  14 806 - - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 
 за  облiгацiями пiдприємств       615 - - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 
 ( вiдсотки за депозитними вкладами) 67 - - - 
депозити 7 100 - - - 
        iншi        - - - - 
 Всього         22 903 - - - 
 
Аналiз змiн резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки     
              
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки Державнi облiгацiї Облiгацiї пiдприємств
 Векселi Депозити Iншi Всього 
Залишок на початок звiтного перiоду                                     - - -      -        -     - 
Збiльшення/(зменшення) резерву протягом звiтного перiоду - - -    145      2        147 
Припинення визнання активiв за рахунок резерву             - -           -        -      -        -      
Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi                 - - -        -      -       - 
Залишок станом на кiнець перiоду                                                 - - -    145      2   147 
 
  Примiтка № 6   Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть за послуги представляє собою заборгованiсть страхувальникiв за 
договорами страхування i станом на 31.12.2018 р. становить 1 830 тис. грн. Компанiя очiкує 
погашення цiєї заборгованостi протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. 
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi включено заборгованiсть банку  АКБ 
"Європейський", що знаходиться в станi припинення, та заборгованiсть ПрАТ "СК "Нова", яка 
не знаходиться в станi припинення, але позбавлена лiцензiй та виключена з реєстру фiнансових 
установ. 
   Для дебiторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю та для iншої поточної дебiторської 
заборгованостi Компанiя оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним 
кредитним збиткам за весь строк дiї.  
Для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за дебiторською заборгованiстю Компанiя 



 103 

використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фiксованi ставки 
резервування, залежно вiд кiлькостi днiв, що минули з моменту визнання дебiторської 
заборгованостi. 
 
Дебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду 
 
  Дебiторська заборгованiсть  
 непрострочена або з простроченням до 30 днiв з простроченням вiд 31 до 60 днiв з 
простроченням вiд 61 до 90 днiв з простроченням вiд 91 до 180 днiв з простроченням бiльше 
180 днiв Всього 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (до вирахування резерву пiд очiкуванi 
кредитнi збитки)                              1 520 - - - - 1 520 
Ставки резервування                                  0%          20% 35% 50% 100%        х 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - - - -        - 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (до вирахування резерву пiд очiкуванi кредитнi 
збитки)                                              57 - - - 1 025   1 082 
Ставки резервування                               0% 20% 35% 50% 100%          х 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - - - 1 025     1 025 
 
Дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду 
 
  Дебiторська заборгованiсть  
 непрострочена або з простроченням до 30 днiв з простроченням вiд 31 до 60 днiв з 
простроченням вiд 61 до 90 днiв з простроченням вiд 91 до 180 днiв з простроченням бiльше 
180 днiв Всього 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (до вирахування резерву пiд очiкуванi 
кредитнi збитки)                              1 830  - - - - 1 830 
Ставки резервування                                     0% 20% 35% 50% 100%        х 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - - - -         - 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (до вирахування резерву пiд очiкуванi кредитнi 
збитки)                                                 2 - - - 1 025   1 027 
Ставки резервування                                      0% 20% 35% 50% 100%           х 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки   - - - - 1 025    1 025 
 
Примiтка № 7    
  Фiнансовi зобов'язання     
     
Фiнансовi зобов'язання Метод оцiнки Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду
 Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю   
за амортизованою собiвартiстю             50 61 
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть  
 за амортизованою собiвартiстю 10 21 
 
 
Примiтка № 8  Запаси   
Придбання запасiв протягом 2018 р. здiйснювалося виключно для використання у господарськiй 
дiяльностi Компанiї.  
Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО - "перше надходження - перший видаток". 
Запаси станом на 31 грудня 2018 року вiдображенi за первiсною вартiстю.  
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Запасiв, переданих у переробку, на комiсiю та в заставу немає. 
Зменшення та збiльшення вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї протягом 2018 року не 
проводилось 
Назва  на 31.12.17 р. на 31.12.18 р 
 
Паливо 2      2 
 
Примiтка № 9    Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами Компанiї. 
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за 
номiнальною вартiстю. 
Облiк грошових коштiв в Компанiї ведеться в розрiзi валют, в розрiзi банкiв, в яких вiдкритi 
поточнi та депозитнi рахунки. Депозитнi рахунки в Компанiї облiковуються  в розрiзi договорiв. 
Грошовi кошти за станом на 31.12.2018 р. зберiгаються на поточних та депозитних банкiвських 
рахунках в нацiональнiй валютi.  
Грошовi кошти на депозитних вкладах вiдображено в статтi поточнi фiнансовi iнвестицiї  
в сумi 28 785 тис. грн. за вирахуванням резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. 
Грошовi кошти Компанiї на поточних рахунках в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2018 р. 
становлять 1 696 тис. грн.. та розмiщенi в банкiвськiй установi, що має iнвестицiйний кредитний 
рейтинг ААА за нацiональною шкалою. 
 
 Грошовi кошти        За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. За рiк, що закiнчився 31.12.18р. 
                                              UAH      Iнша валюта                            UAH         Iнша валюта 
Грошовi кошти та їх еквiваленти ряд.1165  
(сума рядкiв 1166 та 1167 ф1)             3 018          -                                 1 696       - 
Зокрема  на поточних рахунках:             3 018        -                                 1 696       - 
 
  Примiтка № 10  Частка  перестраховикiв у страхових резервах  
     Частка перестраховикiв у страхових резервах станом на 31.12.2017 р. складала 598 тис. грн., у 
тому числi: у резервах збиткiв 528 тис. грн., та у резервах незароблених премiй 70 тис. грн.  
Станом на 31.12.2018 р. частка перестраховикiв у страхових резервах складала 97тис. грн., в т. ч. 
у резервах збиткiв  - 33 тис. грн., у резервах незароблених премiй 64 тис. грн. 
Страховi резерви ПрАТ СК "ОНIКС" формуються згiдно ст. 31 Закону України "Про 
страхування" та подiляються на такi види:  
- резерв незароблених премiй  - розраховується на будь-яку звiтну дату залежно вiд часток 
надходжень, сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з 
попереднiх дев'яти мiсяцiв, якi складають 80 % загальної суми надходжень страхових платежiв 
по вiдповiдним видам страхування в кожному мiсяцi iз попереднiх 9-ти мiсяцiв. Частка участi 
перестраховикiв у резервах незароблених премiй розраховується аналогiчно, виходячи з 80% 
премiй, належних   перестраховикам.  
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та частка участi перестраховикiв у резервах 
заявлених, але не виплачених збиткiв.  
 
    Iнформацiя про частку перестраховика у страхових  резервах та змiни їх величин  
Вид страхових резервiв Залишок на початок року Результат змiни  за звiтний рiк  
 Залишок на кiнець звiтного року  
 
Частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй 70 - 6 64 
Частка перестраховикiв у Резервi заявлених, 
 але не виплачених збиткiв                                                            528 -495  33 
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Всього ЧП у страхових резервах                                                  598 -501  97 
  
Станом на 31.12.2018 Компанiя здiйснила оцiнку та визначила, що ознак зменшення корисностi 
активiв перестрахування не iснувало. 
 
Примiтка № 11  ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
Зареєстрований капiтал  
    На вимогу МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що до "Звiту про власний капiтал",  у 
примiтках до фiнансової звiтностi  розкривається наступна iнформацiя: 
Зареєстрований Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року сплачений грошовими 
коштами та складає 25 200 000 (двадцять п'ять мiльйонiв)  гривень, кiлькiсть випущених 
простих iменних акцiй складає 7 000 000 штук, номiнальна вартiсть акцiї складає 3,60 (три 
грн..60коп)  за одну просту акцiю. Неоплаченої частини Статутного капiталу не має.  Змiни 
протягом звiтного перiоду в кiлькостi акцiй не вiдбувалась 
Станом на 31.12.2018р згiдно реєстру iменних цiнних паперiв отриманого вiд 
НАЦIОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРIЮ УКРАЇНИ власниками є: 
- Товариство  з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАЛАНДIРА ХОЛДIНГ  ЛIМIТЕД" (НЕ 
191904), мiсцезнаходження: Кеннедi, буд.12, оф. Кеннедi БIЗНЕС ЦЕНТР, 2-й, Нiкосiя, Кiпр  у 
розмiрi 0,005714%; 
- 1657607814 Матицин Володимир Митрофанович (Україна) мiсцезнаходження: 
вул.Шевченко,буд.123, Кременчук, Полтавська область, 39600 у розмiрi 19,325714%; 
- 1808307368 Матицина Тетяна Юрiївна (Україна) мiсцезнаходження: 
вул.Шевченко,буд.123, Кременчук, Полтавська область, 39600 у розмiрi  80,668571%. 
 
Резервний капiтал  
     Станом на 31.12.2018 року розмiр резервного капiталу становить 58 815 тис. грн. Резервний 
капiтал складається:  з  резервного фонду  в розмiрi  3 780,0тис. грн. та сформованих вiльних 
резервiв в розмiрi 55 035 тис. грн.. Вiльнi резерви - це частка власних коштiв, якi резервуються з 
метою додаткового забезпечення платоспроможностi згiдно з прийнятою методикою здiйснення 
страхової дiяльностi. 
  
 Нерозподiлений прибуток  станом на 31.12.2018року склав 45 642тис. грн.    
 Передплата за акцiї в звiтному перiодi не здiйснювалась та пiдприємство не передбачає 
здiйснювати операцiї з передплати акцiй. 
    Показник На початок звiтного перiоду 
  31.12.17р. На кiнець звiтного перiоду 
 31.12.18р. 
Статутний капiтал                         25 200        25 200 
Резервний капiтал, в т ч.:                58 815         58 815 
Резервний фонд                                         3 780            3 780 
Вiльнi резерви                                55 035      55 035 
Нерозподiлений прибуток  (ф1р1420)  42 074      45 642 
Всього Власний капiтал (Ф1р1495)     126 089    129 657 
           Узгодження змiн в Акцiонерному капiталi: 
Показник                           За рiк, що закiнчився 31.12.17р. За рiк, що закiнчився 31.12.18р. 
Акцiонерний капiтал(нерозподiлений прибуток) 
                                                        на початок року       31 687      42 074 
Прибуток за фiнансовий рiк                                           10 387        8 608 
Дивiденди                                                                            -       (5 040) 
Вiдрахування до резервного капiталу                            -                - 
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Iншi змiни у капiталi                                                                -                - 
Чистi змiни в акцiонерному капiталi                   10 387          3568 
Акцiонерний капiтал(нерозподiлений прибуток) 
                                                        на кiнець року.       42 074        45 642 
 
За результатами дiяльностi за 2018рiк отримано  чистого прибутку 8 608 тис.грн.. 
 Розподiл чистого прибутку здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв. 
 У 2018 роцi було  використано нерозподiлений прибуток на виплату дивiдендiв акцiонерам  в 
сумi 5 040 тис.грн. 
 Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться аудиторськi 
перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською компанiєю. 
 
Примiтка №12  Страховi  зобов'язання (резерви) 
Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхового 
вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та облiк 
технiчних резервiв та частки перестраховикiв в них здiйснюється вiдповiдно до ст. 31 Закону 
України "Про страхування" та Положення про порядок формування, розмiщення та облiку 
страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженого 
Розпорядженням Державної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг № 3104 вiд 17.12.2004р.  
Страховi зобов`язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi формуються у 
порядку передбаченому в ЗУ "Про страхування". 
Кошти страхових резервiв розмiщувалися згiдно "Положення про обов'язковi критерiї та 
нормативи достатностi, диверсифiкованостi  та якостi активiв, якими представленi страховi 
резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя", затвердженими Розпорядженням 
№396 вiд 23.02.2016р.та (з 01.07.2016р) та  "Положення про обов'язковi критерiї i нормативи 
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi  активiв та 
ризиковостi операцiй страховика", затвердженого Розпорядженням №850 вiд 07.06.2018р. (з 
03.08.2018р). 
 
     Страховi резерви ПрАТ СК "ОНIКС" у 2018роцi формуються згiдно ст.31 Закону України 
"Про страхування" та подiляються на такi види:  
- резерв незароблених премiй  - розраховується на будь-яку звiтну дату залежно вiд часток 
надходжень, сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з 
попереднiх дев'яти мiсяцiв, якi складають 80 % загальної суми надходжень страхових платежiв 
по вiдповiдним видам страхування в кожному мiсяцi iз попереднiх 9-ти мiсяцiв. Доля участi 
перестраховикiв у резервах незароблених премiй розраховується аналогiчно, виходячи з 80% 
премiй, належних   перестраховикам;  
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та доля участi перестраховикiв у резервах 
заявлених, але не виплачених збиткiв.  
    Фактично сформованi  страховi резерви та змiни їх величин станом на 31.12.2018 р.: 
 
Вид страхових резервiв Залишок на початок року Результат змiни  за звiтний рiк  
 Залишок на кiнець звiтного року  
Резерв незароблених премiй                                       3 265 1740 5005 
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв             1 696 -992   704 
Всього  страховi резерви                                                  4 961  748 5 709 
 
МСФЗ та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi - МСБО) мають певнi 
застереження щодо облiку i вiдображення у звiтностi зобов'язань, зокрема, вiдповiдно до пункту 
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14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик: 
а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових 
виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на 
кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi); 
б) повинен проводити перевiрку адекватностi зобов'язань; 
г) не повинен проводити взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних 
страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або 
доходiв за вiдповiдними страховими контрактами; 
?) повинен слiдкувати за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування. 
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на кожну звiтну 
дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi 
оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, 
що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених 
аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi 
розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю 
визнавати у звiтi про прибутки та збитки. 
З метою адекватного оцiнювання фiнансових зобов'язань (Норматив ризиковостi операцiй)  
Компанiї та дотримання Нормативу  платоспроможностi  та достатностi капiталу проводилась 
перевiрка адекватностi сформованих резервiв. Перевiрка на адекватнiсть страхових резервiв 
проводилась з залученням Актуарiя Луць А.О. (свiдоцтво №01 - 024 вiд 10.01.2017 р., видане 
Нацiональною комiсiєю що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг). 
Висновок актуарiя: "Страхових резервiв, сформованих Компанiєю на 31.12.2018року достатньо, 
щоб вiдповiдати своїм зобов'язання". 
Сформованi страховi резерви, що вiдображено в фiнансовiй звiтностi є достатнiми для 
виконання своїх зобов'язань по страховим договорам, якi не закiнчили свою дiю на звiтну дату, 
та витратам, пов'язаних з виконанням цих договорiв. 
Узгодження змiн у страхових зобов'язаннях (резервах) та активах перестрахування 
Резерв збиткiв 
Рух страхових резервiв та активiв перестрахування Звiтний рiк Попереднiй рiк 
 Валова сума Частка перестра-ховикiв Чиста сума Валова сума Частка перестра-
ховикiв Чиста сума 
Всього резервiв збиткiв на початок звiтного року             1696  528  1168  543  8 535  
Страховi виплати, здiйсненi протягом звiтного перiоду 1238  362  876  419  -  419  
Збiльшення резервiв:             
за звiтний рiк                                                                  807 10 797 1947 520  1427  
за попереднi роки                                                                   -   -     -    -   -      -  
Курсовi рiзницi                                                                   -      -    -    -   -      -  
Iншi змiни                                                                         (561)  (143)  (418) (375)   - (375)  
Всього резервiв збиткiв на кiнець звiтного року               704   33          671    1696  528  1168  
Резерв незароблених премiй 
Рух страхових резервiв та активiв перестрахування Звiтний рiк Попереднiй рiк 
 Валова сума Частка перестра-ховикiв Чиста сума Валова сума Частка перестра-
ховикiв Чиста сума 
Резерв незароблених премiй на початок звiтного року 3265  70  3195  10506 2996   7510 
Премiї, пiдписанi у звiтному роцi                                   14986  200  14786  11217  199 11018  
Премiї, заробленi протягом звiтного року               13246  206  13040  18458  3125  15333  
Курсовi рiзницi                                                              -   -     -       -    -     -  
Iншi змiни                                                                          -  -     -       -    -    - 
Резерв незароблених премiй на кiнець звiтного року 5005   64 4941  3265  70  3195  
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Примiтка № 13   
 Iнформацiя про виконання нормативiв згiдно Положення про обов'язковi критерiї i нормативи 
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та 
ризиковостi операцiй страховика  затвердженого Розпорядженням №850 вiд 07.06.2018року 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 
 
 1. Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу  
    та Норматив ризиковостi операцiй страховика  
Прийнятнi та якiснi активи в  рядках Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Ф1)                                  
 норматив       платоспроможностi та достатностi капiталу Норматив ризиковостi 
операцiй 
                                                             В рядках ф1    31.12.18   31.12.18 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  
ряд.1165(сума рядкiв 1166 та 1167 ф1) р1165                      1 696 1 696 
Зокрема  на поточних рахунках                                    1 696 1 696 
Вклади в банках (депозити)              р1060                     28 785 3 996 
Цiннi папери, що емiтуються державою 
( облiгацiї ВДП)                                    р1060                       1 653 1 653 
 
Права вимоги до перестраховикiв (резидентiв) р1180                97     97 
Непрострочена дебiторська заборгованiсть  
за укладеними договорами страхування  
та вхiдного перестрахування                  р1125             1830         - 
 
Непрострочена дебiторська заборгованiсть 
  за нарахованими доходами 
 (вiдсотки за банкiвськими вкладами, 
 та за нарахованими вiдсотками за цiнними 
паперами, емiтентом яких є держава)  р1140               458              - 
УСЬОГО  наявних прийнятних активiв,  
що приймаються на виконання  нормативу   
  платоспроможностi та достатностi капiталу  
в т. ч до нормативу ризиковостi операцiй -                      34 519     7 442 
Норматив       платоспроможностi та  
достатностi капiталу (З+К) на 31.12.2018р. -           17 613            - 
Норматив ризиковостi операцiй  
(страховi резерви) на 31.12.2018р.                р1595         х          5 709 
Результат (+профiцит)(-дефiцит) -                                    16 906         1 733 
  
 В данiй таблицi  наявнi високолiквiднi активи компанiї: грошовi кошти та поточнi iнвестицiї в 
депозитнi вклади банкiв, вiдповiдно до вимог законодавства,  фактично розмiщено виключно у 
банкiвських установах "iнвестицiйного" рiвня за нацiональною шкалою не нижче АА та ААА.  
Обсяги перестрахування, що за 2018рiк склали 1,4%,  було передано   виключно страховим 
компанiям резидентам. 
 Норматив   платоспроможностi та достатностi капiталу (З+К)  на 31.12.2018року ПрАТ СК 
"ОНIКС" виконала  з профiцитом прийнятних активiв в сумi 16 906 тис.грн.. 
 
2. Норматив ризиковостi операцiй на 31.12.2018року ( страховi резерви), що становить 5 709 
тис.грн. виконано повнiстю та  може бути представлено наявними прийнятними активами, якi 
вiдповiдають вимогам диверсифiкованостi, встановлених у п. 2-4 р.V Положення в сумi 7 442 
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тис.грн. 
 
3.  Норматив   платоспроможностi та достатностi капiталу власника iстотної участi 
дослiджувався, та  станом на 31.12.2018року ПрАТ СК "ОНIК" не є учасником в жодному 
страховику (страховиках)., норматив виконано. 
 4.Норматив якостi активiв на 31.12.2018 року вiдповiдає сумi 2 284 тис.грн., що складає 40% 
сформованих страхових резервiв. Фактично в наявностi низькоризикових  прийнятних активiв,  
якi вiдповiдають вимогам диверсифiкованостi, встановлених у п. 2-4 р.V Положення, що можуть 
братися на виконання нормативу ризиковостi операцiй в сумi 7 346тис.грн., норматив виконано. 
 
Примiтка № 14  ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
Поточнi зобов'язання  i забезпечення  Компанiї станом на 31.12.2018 року складають 2 904 тис. 
грн., в т. ч. : 
     - розрахунки з податку на прибуток - 2 463 тис. грн; 
     -  поточна кредиторська  заборгованiсть за   страховою дiяльнiстю 61 тис. грн.; 
     - поточнi забезпечення  на виплату вiдпусток працiвникам - 359 тис. грн.;  
     - iнша поточна кредиторська заборгованiсть  21 тис. грн.,    
Показник                                                                                       На 31.12.2017 р.  на 31.12.2018р. 
ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    
Розрахунки з бюджетом, у тому числi  
податок на прибуток (ряд.1620,1621)                                                    431           2 463 
Поточна кредиторська  заборгованiсть за одержаними авансами            -                   - 
Поточна кредиторська  заборгованiсть за  страховою дiяльнiстю        50                61 
Поточнi забезпечення ( на виплату вiдпусток працiвникам)                   190  359 
Iншi поточнi зобов'язання                                                                                  10     21 
Усього за роздiлом III                                                                                681 2 904 
   
Компанiєю не залучались та не надавались позиковi кошти. 
 
 
Вид забезпечення Залишок на початок звiтного перiоду  Створено забезпечень 
 Використано забезпечень  Сторнування не використаної частини забезпечень Сума 
очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення
 Залишок на кiнець звiтного перiоду 
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам      190  380  211   -  -  359 
Iншi                                                                                    -  -     -   -   -      -  
Всього поточних забезпечень                               190  380  211       -   - 359  
 
Страховою компанiєю активи в заставу не надавалися, активи, щодо яких iснує обмеження, 
вiдсутнi. 
 
Примiтка № 15  Доходи та витрати 
        Доходи вiд страхової дiяльностi Компанiї визнаються на дату надання послуг (дату початку 
страхової вiдповiдальностi компанiї) i оцiнюються згiдно з МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
Дохiд визнається, якщо iснує впевненiсть, що Компанiя отримає страхову премiю вiд 
проведення операцiй страхування та перестрахування.  
Визнанi доходи класифiкуються за такими групами: 
 -   дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг; 
 -    iншi операцiйнi доходи, якi включають: 
        o отриманi(сплаченi) регреснi виплати;  
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        o комiсiйнi винагороди вiд надання послуг iншим страховикам; 
        o вiдсотки , нарахованi на залишок кштiв на поточних рахунках; 
 -  дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв; 
 -  доходи вiд фiнансової дiяльностi : 
          o  вiдсотки за депозитами; 
          o  доходи по iнвестицiї в борговi цiннi папери емiтентом яких є держава(ОВДП; 
          o   купонний дохiд по облiгацiях емiтентiв України; 
-  iншi доходи, якi виникають в процесi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною та     
фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства, якi включають: 
o iншi доходи вiд звичайної дiяльностi. 
 
По закiнченнi року чистий прибуток розподiляється за рiшенням учасникiв.  
      Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення майбутнiх 
економiчних вигiд, якi пов'язанi iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань, величина 
яких може бути достовiрно визначена. 
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють у 
майбутньому економiчнi вигоди або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 
перестають вiдповiдати вимогам визнання в якостi активу в Балансi. 
     Страховi виплати 
Компанiя вiдображає суми витрат, якi пов'язанi зi страховими виплатами, у разi, якщо був в 
наявностi укладений i дiючий договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, якi 
визначенi договором страхування як страховi, а також за наявностi документiв, якi 
пiдтверджують факт настання страхового випадку та визначають суму збитку, який був 
отриманий внаслiдок настання страхового випадку, пiсля затвердження страхового акту. 
     За 2018 рiк фактично виплачено страхових вiдшкодувань  в сумi 1238 тис.грн. .                                                                   
    До основних елементiв операцiйних витрат (собiвартiсть реалiзацiї, витрати на збут, 
адмiнiстративнi витрати) входять в т.ч.: витрати на оплату працi - 3 035 тис. грн.; вiдрахування 
на соцiальнi заходи 666 тис. грн.; амортизацiя - 15 тис. грн.,  операцiйна оренда примiщення - 
532 тис. грн., супровiд програмних забезпечень 120тис.грн.; витрати на ПММ та утримання 
автотранспортних засобiв 626 тис.грн.; витрати на зовнiшнiй аудит 49 тис.грн.; формування 
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки - 146 тис.грн., та iн.. 
Витрати, якi не включенi до статей витрат Звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний 
капiтал), а вiдображенi безпосередньо у складi власного капiталу,  вiдсутнi. 
     
Примiтка № 16   Податок на прибуток  
 
Включено до  Звiту про фiнансовi результати  - усього 2 463 тис. грн в т. ч.: поточний податок на 
прибуток - 2 463 тис. грн;   
   Вiдображень у складi власного капiталу податку на прибуток, податкових активiв та 
податкових зобов'язань не здiйснювалось.  Податковий облiк дiяльностi Компанiя здiйснювала  
вiдповiдно до чинного законодавства України. 
   Дiяльностi, що припинена, протягом звiтного перiоду не було. 
 Узгодження суми облiкового прибутку та суми податкового прибутку 
 
  Звiтний перiод Попереднiй перiод 
Прибуток до оподаткування 11071  13002  
Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але 
визнаються в бухгалтерському облiку: 
 Витрати на формування резерву кредитних ризикiв 146  -  
 Списання дебiторської заборгованостi 66  -  
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 Сума вiдємного фiн.результату  вiд продажу ,або iншого вiдчуження цiнних паперiв  352 
 -  
 Сума нарахованої амортизацiї  основних засобiв та нематерiальних активiв вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв  фiнансової звiтностi (п.138.1ст.138 р.III) ПКУ 15  15  
Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не 
визнаються в бухгалтерському облiку: 
 - сума нарахованого страховиком податку  на дохiд за ставкою 3% 449  335  
Сума розрахованої амортизацiї  основних засобiв та нематерiальних активiв вiдповiдно до   
ст.138 р.III ПКУ 15  15  
Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються в 
бухгалтерському облiку: 
 - -  -  
Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в 
бухгалтерському облiку: 
 - -  -  
Iншi коригування: 
 - -  -  
 - -  -  
Податок, розрахований за ставкою 18% 2014  2280 
Податок, розрахований за ставкою 3% 449  335  
Витрати з поточного податку на прибуток       2463            2615            
 
Примiтка № 17   Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони  
До зв'язаних сторiн компанiя вiдносить: 
- юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво 
впливати на дiяльнiсть компанiї (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво 
впливати на дiяльнiсть компанiї, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу 
компанiї); 
- юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї; 
- юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим 
учасником; 
- фiзичних осiб - членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї; 
- близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в компанiї, яка надає їм змогу суттєво 
впливати на дiяльнiсть компанiї, та членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї. 
Доходи та витрати за операцiями з  пов'язаними сторонами за звiтний перiод: 
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї  пiд спiльним контролем
 Провiдний управлiнський персонал Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Iншi 
пов'язанi сторони 
Страховi премiї пiдписанi - - - 217 712 
Премiї, переданi у перестрахування - - - - - 
Вартiсть придбаних товарно-матерiальних цiнностей,  
робiт, послуг - - - 272 264 
Iншi операцiйнi доходи - - - - - 
Процентнi доходи - - - - - 
Дивiденди  5 040 - - - - 
Iншi доходи - - - - - 
 
Доходи та витрати за операцiями з  пов'язаними сторонами за попереднiй перiод: 
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї  пiд спiльним контролем
 Провiдний управлiнський персонал Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Iншi 
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пов'язанi сторони 
Страховi премiї пiдписанi - - - 235 378 
Премiї, переданi у перестрахування - - - - - 
Вартiсть придбаних товарно-матерiальних цiнностей, 
 робiт, послуг  - - - 224 244 
Iншi операцiйнi доходи - - - - 3 
Процентнi доходи - - - - 1 098 
Дивiденди  - - - - - 
Iншi доходи - - - - - 
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець звiтного перiоду 
 
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї  пiд спiльним контролем
 Провiдний управлiнський персонал Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Iншi 
пов'язанi сторони 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, 
 роботи, послуги - - - - 42 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  
за виданими авансами - - - 37 - 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - - 5 10 
 
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на початок  звiтного перiоду 
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї  пiд спiльним контролем
 Провiдний управлiнський персонал Дочiрнi та асоцiйованi компанiї Iншi 
пов'язанi сторони 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, 
 роботи, послуги  -  - -  31 -  
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  
за виданими авансами -  -  -  - -  
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -   -  -        4   - 
 
Виплати, одержанi провiдним управлiнським  персоналом 
   
Види виплат                                                Звiтний перiод             Попереднiй перiод 
Поточнi виплати (заробiтна плата)                           505           489 
Довгостроковi виплати                              -                   - 
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi      -             - 
Виплати при звiльненнi                               -                  - 
Платежi на основi акцiй                               -                  - 
Позики                                                       -                  - 
Всього                                                                            505           489 
 
Примiтка № 18  Виплати працiвникам  
ПрАТ СК "ОНIКС" має тiльки короткостроковi зобов'язання перед працiвниками. 
При визначеннi величини зобов'язань у вiдношеннi короткострокових винагород працiвникам 
дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання 
працiвниками своїх трудових обов'язкiв. Система та розмiр оплати працi затверджується 
штатним розкладом, iншими наказами (розпорядженнями) керiвника та положеннями Компанiї. 
На початок 2018 року поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi вiдсутнi., на 
31.12.2018 року зобов'язання з оплати працi вiдсутнi. Нараховано за 2018 рiк витрат на оплату 
працi працiвникiв 3 034 тис. грн. Простроченої заборгованостi станом на 31.12.2018 року не має. 
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Примiтка № 19   Умовнi активи та умовнi зобов'язання  
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року Компанiя не мала умовних активiв та 
зобов'язань, iнформацiя про яких повинна розкриватися в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до 
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". 
 
Примiтка № 20  Перекласифiкацiї та виправлення помилок в фiнансовiй звiтностi 
В порiвняннi данi за попереднiй рiк, що наведенi в цiй фiнансовiй звiтностi, змiни не вносились, 
крiм перекласифiкацiї депозитiв зi статтi "Грошi та їх еквiваленти" в статтю "Поточнi фiнансовi 
iнвестциiї".  
 
Примiтка № 21  Перехiд на новi та переглянутi стандарти 
Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2019 року i пiзнiше 
МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що 
починається з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Стандарт замiнює МСБО 17 "Оренда", Тлумачення 
КТМФЗ 4 "Визначення наявностi в договорi ознак оренди", Тлумачення ПКТ 15 "Операцiйна 
оренда - заохочення" та Роз'яснення ПКТ 27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну 
форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання i 
розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з 
використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно до порядку облiку, передбаченому в 
МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для 
орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i 
короткострокової оренди (тобто оренди зi строком не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку 
оренди орендар визнаватиме зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з 
оренди), а також актив, що представляє право користування базовим активом протягом строку 
оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати 
вiдсотковi витрати за зобов'язанням з оренди окремо вiд витрат з амортизацiї активу у формi 
права користування. Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при 
настаннi певної подiї (наприклад, змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в 
результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У 
бiльшостi випадкiв орендар враховуватиме суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi 
коригування активу у формi права користування. Порядок облiку для орендодавцiв, вiдповiдно 
до МСФЗ 16, практично не змiниться, порiвняно з чинними вимогами МСБО 17. Орендодавцi 
продовжуватимуть класифiкувати оренду, використовуючи тi самi принципи класифiкацiї, що й 
у МСБО 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну та фiнансову. 
Компанiя не застосовувала МСФЗ 16 до своєї фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Компанiя планує 
застосовувати МСФЗ 16, починаючи з 1 сiчня 2019 року, ретроспективно до кожного 
попереднього звiтного перiоду. Компанiя прийме рiшення застосовувати МСФЗ 16 до 
контрактiв, якi ранiше були визначенi як договори оренди iз застосуванням МСБО 17 та КТМФЗ 
4. Компанiя прийме рiшення використовувати винятки, запропонованi МСФЗ 16 щодо договорiв 
оренди, для яких термiн оренди закiнчується протягом 12 мiсяцiв з дати первiсного 
застосування, та договорiв оренди, для яких базовий актив має низьку вартiсть.  
МСФЗ 17 "Страховi контракти" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, 
що починається з або пiсля 1 сiчня 2021 року та замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти".  
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя та 
страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування), незалежно 
вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй i фiнансових iнструментiв з 
умовами дискрецiйної участi. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв 
страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. У вiдповiдностi до МСФЗ 
17, компанiям необхiдно буде застосовувати модель поточної оцiнки, яка передбачає здiйснення 
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переоцiнки в кожному звiтному перiодi. Контракти будуть оцiнюватися iз застосуванням таких 
елементiв, як: 
- дисконтованi грошовi потоки, зваженi з врахуванням ймовiрностi;  
- коригування на очевидний ризик; 
- сервiсна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, 
який визнається рiвномiрно.  
Стандарт дозволяє обирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування у звiтi про прибутки та 
збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Вибiр буде вiдображати те, як 
страховi компанiї будуть облiковувати свої фiнансовi активи у вiдповiдностi до МСФЗ 9. 
Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу премiї для зобов'язань за 
короткостроковими контрактами для страхових компанiй, якi не займаються страхуванням 
життя. Передбачена модифiкацiя загальної моделi оцiнки для деяких договорiв страхування 
життя, в яких передбачено участь страхувальникiв в розподiлi доходу вiд базових активiв. Облiк 
виручки буде зiставним з положеннями МСФЗ 15, окрiм депозитних складових. Розрахунок буде 
здiйснюватися на бiльш низькому рiвнi деталiзацiї порiвняно з тим, що страховi компанiї 
використовують на даний час.  
До того часу, поки не буде завершена детальна перевiрка, неможливо зробити об?рунтовану 
оцiнку впливу МСФЗ 17 на майбутню фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
 
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2019 року i пiзнiше. 
Поправки до МСФЗ 9 "Особливостi передплати з негативним вiдшкодуванням" вступають в 
силу з 1 сiчня 2019 року, з можливiстю дострокового застосування. Вiдповiдно до МСФЗ 9, 
борговий iнструмент може бути оцiнений за амортизованою собiвартiстю або за справедливою 
вартiстю через iнший сукупний дохiд, за умови, що договiрнi грошовi потоки є "виключно 
платежами основної суми та вiдсоткiв за основною сумою заборгованостi" (критерiй SPPI) та 
iнструмент утримується  в межах вiдповiдної бiзнес-моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до 
МСФЗ 9 пояснюють, що фiнансовий актив не вiдповiдає критерiю SPPI, незалежно вiд подiї або 
обставини, що викликає дострокове розiрвання контракту, i незалежно вiд того, яка сторона 
сплачує або отримує розумну компенсацiю за дострокове розiрвання контракту. Поправки 
повиннi бути застосованi ретроспективно. Цi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть 
Компанiї. 
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в 
асоцiйованi пiдприємства" були випущенi в вереснi 2014 року, а в груднi 2015 року дату набуття 
чинностi поправок було перенесено не невизначений строк до завершення проекту дослiдження 
у вiдношеннi методу участi в капiталi (дострокове застосування допускається). Поправки 
розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над 
дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємству. 
Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають внаслiдок продажу або внесення 
активiв, якi представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", в 
угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, 
визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу 
або передачi активiв, що не представляють собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток 
участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному 
пiдприємствi. У зв'язку з невизначеним строком набуття чинностi поправок до МСФЗ 10 та 
МСБО 28, управлiнський персонал Компанiї не розглядав питання, чи буде суттєвим вплив 
застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть Компанiї в майбутньому. 
Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" стосуються бухгалтерського облiку, коли 
доповнення, скорочення або врегулювання планiв вiдбувається протягом звiтного перiоду. 
Поправки вказують на те, що, коли доповнення, скорочення або врегулювання планiв 
вiдбуваються протягом рiчного звiтного перiоду, суб'єкт господарювання зобов'язаний: 
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- визначити вартiсть поточного обслуговування протягом решти перiоду пiсля доповнення, 
скорочення або врегулювання планiв, використовуючи актуарнi припущення, використанi для 
переоцiнки чистого встановленого зобов'язання, що вiдображає переваги, запропонованi згiдно з 
планом та активами плану пiсля цiєї подiї; 
- визначити чистий вiдсоток за залишком перiоду пiсля доповнення, скорочення або 
врегулювання планiв, використовуючи: чисте встановлене зобов'язання, що вiдображає вигоди, 
запропонованi за планом, i активи плану пiсля цiєї подiї; i ставку дисконту, яка 
використовується для переоцiнки чистого встановленого зобов'язання. 
Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-якi витрати за 
минулi послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив максимального 
обсягу активiв. Ця сума визнається у прибутку або збитку. Пiсля цього суб'єкт господарювання 
визначає вплив граничної величини активiв пiсля змiни, згортання або погашення плану. Будь-
яка змiна в цьому вiдношеннi, за винятком сум, включених до чистого вiдсотка, визнається в 
iншому сукупному доходi. Поправки застосовуються до доповнення, скорочення або 
врегулювання планiв, що вiдбуваються на початку або пiсля початку першого рiчного звiтного 
перiоду, який починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом дострокового 
застосування. Цi поправки застосовуватимуться лише до будь-яких майбутнiх доповнень, 
скорочень або врегулювання планiв Компанiї. 
Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" роз'яснюють, що 
суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" до довгострокових 
iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, до яких метод власного капiталу не 
застосовується, але якi, по сутi, є частиною чистих iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне 
пiдприємство. Дане роз'яснення актуальне, оскiльки мається на увазi, що модель очiкуваних 
кредитних збиткiв, наведена в МСФЗ 9, застосовується до таких довгострокових iнвестицiй. 
Поправки також роз'яснюють, що при застосуваннi МСФЗ 9 суб'єкт господарювання не враховує 
будь-якi збитки асоцiйованого або спiльного пiдприємства, або будь-якi збитки вiд знецiнення 
чистої iнвестицiї, якi визнаються як коригування чистих iнвестицiй пiдприємства в асоцiйоване 
або спiльне пiдприємство, що випливають iз застосування МСБО 28. Поправки повиннi бути 
застосованi ретроспективно та вступають в силу з 1 сiчня 2019 року, з можливiстю дострокового 
застосування. За оцiнками управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на 
фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання 
отримує контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, вiн застосовує вимоги до об'єднання 
бiзнесу, що здiйснюється поетапно, включаючи переоцiнку ранiше утримуваних активiв та 
зобов'язань спiльної дiяльностi за справедливою вартiстю. При цьому набувач переглядає усю, 
ранiше належну йому, частку участi в спiльнiй операцiї. Суб'єкт господарювання застосовує цi 
поправки до об'єднання бiзнесу, для яких дата придбання є на або пiсля початку першого 
рiчного звiтного перiоду, що починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом 
дострокового застосування. Цi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 
Поправки до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" уточнюють, що попереднi частки в цiй спiльнiй 
операцiї не переглядаються. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки до операцiй, в яких 
вiн отримує спiльний контроль на або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що 
починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом дострокового застосування. Наразi 
цi змiни не застосовуються до Компанiї, але можуть застосовуватися до майбутнiх операцiй. 
Поправки до МСБО 12 "Податки на прибуток" уточнюють, що податок на прибуток, 
нарахований на дивiденди, безпосередньо пов'язаний з минулими операцiями або подiями, якi 
генерували прибуток, що розподiляється власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання 
визнає податку на прибуток, нарахований на дивiденди, у прибутку або збитку, iншому 
сукупному доходi або капiталi, вiдповiдно, коли суб'єкт господарювання первiсно визнало цi 
минулi операцiї або подiї. Цi поправки застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi 
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починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, при цьому дозволено дострокове 
застосування. Коли Товариство вперше застосує цi поправки, воно застосує їх до податку на 
прибуток, нарахованого на дивiденди, визнанi на або пiсля початку найпершого порiвняльного 
перiоду. За оцiнками управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фiнансову 
звiтнiсть Компанiї. 
Поправки до МСБО 23 "Витрати на позики" уточнюють, що суб'єкт господарювання розглядає 
як частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для створення 
квалiфiкованого активу, коли дiї, необхiднi для пiдготовки цього активу до його цiльового 
використання або продажу, завершенi. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки до 
витрат на позики, понесенi на або пiсля початку рiчного звiтного перiоду, в якому суб'єкт 
господарювання вперше застосовує цi поправки. Суб'єкт господарювання застосовує цi 
поправки для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з 
дозволом дострокового застосування. Наразi цi змiни не застосовуються до Компанiї, але 
можуть застосовуватися до майбутнiх операцiй. 
 
Новi тлумачення, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 20198 року i пiзнiше. 
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть вiдносно розрахунку податку на прибуток" набирає 
чинностi з 1 сiчня 2019 року. Тлумачення надає роз'яснення у визначеннi податку на прибуток в 
ситуацiї, коли iснує невизначенiсть щодо вимог податкових органiв вiдносно конкретної 
операцiї або обставин. Основним є критерiй: чи є високою ймовiрнiсть того, що податковий 
орган погодиться з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало пiдприємство пiд 
час складання податкової декларацiї. Якщо так, то пiдприємство вiдобразить в фiнансовiй 
звiтностi таку ж суму податку на прибуток, як i в податковiй декларацiї, та розкриє iнформацiю 
стосовно невизначеностi. Якщо нi, то сума, вiдображена в фiнансовiй звiтностi, буде 
вiдрiзнятися вiд суми, вiдображеної в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з 
врахуванням невизначеностi. Товариство буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в 
силу. 
 
Примiтка № 22  Подiї пiсля дати балансу. 
     02.01.2019року, тобто пiсля дати  31.12.2018 року, була прийнята та затверджена Внутрiшня 
Полiтика з формування технiчних резервiв ПрАТ СК "ОНIКС". Склад технiчних резервiв та 
методи розрахункiв резервiв згiдно  прийнятої Внутрiшньої полiтики  не вплинули на показники 
фiнансової звiтностi за 2018рiк.  
   Iнших подiй,  пiсля дати 31.12.2018року, якi б суттєво вплинули на показники фiнансової 
звiтностi компанiї або потребували б окремого висвiтлення, не вiдбулося. 
 
 
Дата затвердження  фiнансової звiтностi 26.02.2018 року. 
 
 
Генеральний директор    А.П.Лавриков                              
Головний бухгалтер                Н.В.Юшко        
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ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ  ЗВIТНОСТI 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
Iдентифiкацiйний код (ЄДРПОУ) 32079024 
Повне найменування українською мовою ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
 
Мiсце знаходження 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, будинок 22Б 
Телефони, факс, e-mail тел.  (0536) 79-41-02, факс (0536) 79-41-03                                               
buhoniks@oniks.pl.ua, LTV@oniks.pl.ua 
 
Органiзацiйно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Банкiвськi реквiзити п/р 26502642264886 в ПАТ "УкрСиббанк ", МФО 351005 
Участь в об'єднаннi фiнансових установ (назва об'єднання) Учасник небанкiвської  
фiнансової групи "ПФБ" 
Назва посади, прiзвище та iнiцiали керiвника Генеральний директор Лавриков А.П. 
Прiзвище та iнiцiали головного бухгалтера Юшко Н.В. 
Середня кiлькiсть  працiвникiв пiдприємств, що консолiдуються 88 
Дата затвердження звiтностi  генеральним директором Товариства 09.04.2019р. 
Дата звiтностi та звiтний перiод 31.12.2018 року, звiтний рiк 2018 
      
       ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" далi - ПрАТ 
"СК "ОНIКС" або Компанiя) створено згiдно з рiшенням засновникiв, що пiдтверджено 
протоколом установчих зборiв вiд 04.07.2002 р.  
       ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" 
зареєстровано 05 липня 2002р. виконкомом Кременчуцької мiської Ради народних депутатiв, 
про що зроблено запис у журналi облiку реєстрацiйних справ за № 4525 (Розпорядження № 851-
Р вiд 05.07.2002р.).  
       У зв'язку зi змiною мiсцезнаходження  17.01.2011р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" перереєстровано за адресою:39627, 
Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278. будинок 22Б, про що свiдчить свiдоцтво про 
державну реєстрацiю серiя А01 № 360416 пiд номером запису про замiну свiдоцтва №1 585 107 
0015 000057 вiд 17.01.2011р., та довiдка з єдиного державного реєстру пiдприємств та 
органiзацiй України (ЄДРПОУ) АБ№597793 вiд 12.11.2012р. Органами управлiння Компанiї є: 
загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада,  ревiзiйна комiсiя, генеральний директор. 
     Згiдно Статуту, вiдповiдальним за господарську дiяльнiсть Компанiї  є Генеральний 
директор.      Основним видом дiяльностi  Компанiї є iншi послуги у сферi страхування. 
  ПрАТ СК "ОНIКС"  належить до небанкiвської фiнансової групи "ПФБ". 
Розпорядженням № 697 вiд 03.05.2018 Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 
у сферi ринкiв фiнансових послуг: 
"1. Визнати ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ 
КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 252992831) та ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" (код за ЄДРПОУ 32079024), небанкiвською фiнансовою 
групою "ПФБ", переважна дiяльнiсть у якiй здiйснюється фiнансовими установами, нагляд за 
якими здiйснює Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг. 
2. Погодити вiдповiдальну особу, визначену небанкiвською фiнансовою групою, - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 
252992831)." 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ" 
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25.07.2018 було припинено внаслiдок реорганiзацiї шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ". 
Структура  власностi небанкiвської фiнансової групи "ПФБ" розмiщена на сайтi 
НАЦКОМФIНПОСЛУГ https://www.nfp.gov.ua/ua/Nebankivski-finansovi-hrupy.html  
    Компанiя здiйснює  обов'язковi та добровiльнi види страхування та перестрахування згiдно з 
вимогами законодавства України, на якi вона отримала лiцензiї. 
Страховi та перестрахувальнi операцiї за перiод, щодо якого надається дана фiнансова звiтнiсть, 
здiйснювалися Компанiєю на пiдставi лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, а саме 
лiцензiї з добровiльних та обов'язкових видiв страхування: 
 
Номери отриманих лiцензiй та дата їх видачi: 
Лiцензiя Номер Дата 
Страхування вiд нещасних випадкiв Серiя АГ № 569440 19.08.2005 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) Серiя АГ № 569436 27.12.2005 
Страхування здоров'я на випадок хвороби Серiя АГ № 569433 21.03.2006 
Страхування залiзничного транспорту Серiя АГ № 569432 19.08.2005 
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) Серiя АГ № 569438 19.08.2005 
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) Серiя АГ № 569428 19.08.2005 
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ Серiя АГ № 569430 19.08.2005 
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) Серiя АГ № 569435 19.08.2005 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника) Серiя АГ № 569429 19.08.2005 
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 
цiєї статтi) Серiя АГ № 569442 19.08.2005 
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
 Серiя АГ № 569434 19.08.2005 
Страхування iнвестицiй Серiя АГ № 569447 21.03.2006 
Страхування фiнансових ризикiв Серiя АГ № 569445 19.08.2005 
Страхування судових витрат Серiя АГ № 569444 21.03.2005 
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй Серiя АГ № 569431 21.03.2006 
Страхування медичних витрат Серiя АГ № 569437 21.03.2006 
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру Серiя АГ № 569446 21.03.2006 
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 
добровiльних пожежних дружин (команд) Серiя АГ № 569433 19.08.2005 
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi Серiя АГ № 569441 19.08.2005 
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї Серiя АВ № 584884 18.08.2011 
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв Серiя АГ № 569439 19.08.2005 
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 
або псування Серiя АВ № 584885 18.08.2011 
 
1. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ СК "ОНIКС" складена станом на 31 грудня 2018року, звiтним 
перiодом є 2018рiк. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), якi оприлюдненi  на офiцiйному веб-сайтi 
Мiнiстерства фiнансiв України на дату складання фiнансової звiтностi.  
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            Ця фiнансова звiтнiсть є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю. Вона включає фiнансову 
звiтнiсть  ПрАТ СК "ОНIКС" та його дочiрнього пiдприємства - Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Готельний комплекс "Європейський" код ЄДРПОУ 31773333, 
мiсцезнаходження: 36922, м. Кременчук, проспект Лесi Українки, б.35, основний вид дiяльностi: 
код КВЕД 55.10 дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення, частка участi 
91,51217%. 
ПрАТ СК "ОНIКС" та його дочiрнє пiдприємство (далi - Група) повнiстю консолiдуються з дати 
придбання, тобто, з дати отримання контролю над дочiрнiми пiдприємствами, та продовжують 
консолiдуватися до дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств 
пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть материнської компанiї на пiдставi 
послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх компанiй. Всi внутрiшньогруповi 
залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй 
всерединi групи, а також дивiденди, повнiстю виключенi. 
Дата затвердження фiнансової звiтностi: 09.04.2019 року. 
 Пiсля дати затвердження можливiсть внесення змiн в цю фiнансову звiтнiсть не передбачена. 
Валюта звiтностi: Фiнансова звiтнiсть складена у грошовiй одиницi України - гривнi (UAH) 
Одиниця вимiру: тис. грн. 
Принципи ведення бухгалтерського облiку. Бухгалтерськiй облiк ведеться у вiдповiдностi до 
законодавства України. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi МСФЗ. Група здiйснює вiдображення у бухгалтерському облiку  
господарських операцiй, оцiнку активiв, статей власного капiталу  та зобов'язань згiдно з МСФЗ 
iз  застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов'язань i 
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, що була вiдповiдним чином скоригована з 
метою приведення її у вiдповiднiсть до МСФЗ.  
Група складає свою фiнансову звiтнiсть (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за 
принципом нарахування. 
Припинень (лiквiдацiї) окремих видiв дiяльностi протягом 2018 року не було. Участi у спiльних 
пiдприємствах Група не бере. 
 
2. ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ ГРУПА ЗДIЙСНЮЄ СВОЮ ДIЯЛЬНIСТЬ 
Економiчне середовище, в якому Група здiйснювала свою дiяльнiсть протягом 2018 року, 
характеризується такими основними ознаками: 
  нестабiльнiсть нацiональної валюти; 
  ведення воєнних дiй на сходi України та окупацiя АР Крим; 
  затримка спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями; 
  вiдсутнiсть реальних системних змiн в економiчнiй та полiтичнiй сферах; 
  тощо.  
Фiнансовий ринок України у 2018 роцi характеризується: 
  девальвацiєю гривнi по вiдношенню до основних свiтових валют. Офiцiйнi курси 
основних iноземних валют, встановленi Нацiональним банком України, протягом 2018 р. 
продовжили, розпочату у попереднiх роках, тенденцiю до збiльшення; 
  продовженням процесу лiквiдацiї банкiвських установ, дiяльнiсть яких не вiдповiдає 
вимогам НБУ; 
  продовженням процесу виведення з ринку емiтентiв цiнних паперiв, дiяльнiсть яких не 
вiдповiдає вимогам НКЦПФР; 
  тощо.  
Вiдповiдно до даних Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг, страховий ринок України 2018 року, зокрема, показав:  
o зменшення кiлькостi страхових компанiй, що є результатом роботи регулятора по 
виведенню гравцiв, якi не вiдповiдають вимогам платоспроможностi та надiйностi; 
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o зменшення в структурi активiв частки корпоративних цiнних паперiв та збiльшення 
частки цiнних паперiв, емiтованих державою; 
       збiльшення суми валових страхових премiй та валових страхових виплат 
  3. ПЛАНИ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
       Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена на основi принципу безперервностi 
дiяльностi, який передбачає здатнiсть Групи реалiзовувати свої активи та виконувати свої 
зобов'язання в процесi здiйснення звичайної дiяльностi. 
       Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати материнське пiдприємство чи 
припинити його дiяльнiсть.  Станом на 31 грудня 2018 року управлiнським персоналом було 
здiйснено оцiнку, згiдно з якою Група 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 Групи продовжувати 
дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
4. ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
     Суттєвi положення облiкової полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової 
звiтностi , представленi нижче. 
8. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi здiйснюється з 
дотриманням принципiв обачностi, повного висвiтлення, послiдовностi, безперервностi, 
нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, 
перiодичностi. 
9. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй Компанiя 
застосовує норми мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також норми Положення про облiкову полiтику. 
10. Використання оцiнок i суджень  
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i зобов'язань та 
розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
вимог МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Допущення i 
зробленi на їх основi попереднi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. 
Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх 
наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 
Компанiя здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i зобов'язань таким чином, щоб не 
переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану Компанiї, на 
наступнi звiтнi перiоди. Активи i зобов'язання Компанiї первiсно оцiнюються пiд час їх 
придбання чи виникнення та в подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод 
вiдповiдно до вимог МСФЗ. 
11. Основнi припущення, що стосуються майбутнього та основнi джерела невизначеностi 
оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве 
коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань в наступному фiнансовому роцi. 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював попереднi оцiнки 
впливу невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов'язання. Такi попереднi оцiнки 
базуються на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у 
майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливого суттєвого впливу iнших 
майбутнiх подiй на оцiнку активiв та зобов'язань управлiнський персонал не виявив. 
12. Класифiкацiя активiв та зобов'язань за строками погашення (поточнi/ непоточнi) 
здiйснюється пiд час їх первинного визнання залежно вiд термiну iснування,  користування, 
володiння ними Компанiєю, в порiвняннi з її операцiйним циклом. Тривалiсть операцiйного 
циклу складає один календарний рiк. Тобто, на дату оприбуткування активи та зобов'язання 
класифiкуються за строками: непоточнi (бiльшi одного року) та поточнi (меншi та рiвнi одному 
року). Для визначення дати визнання або погашення активiв та зобов'язання користуються 
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договорами, правилами випуску цiнних паперiв (за облiгацiями, тощо) та чинним 
законодавством.  
13. Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi основних засобiв чи 
нематерiальних активiв становить 6000,00 грн. Межi суттєвостi для запасiв, за виключенням 
паливно-мастильних матерiалiв, складає 500 грн. за одиницю.  
14. Активами визнаються ресурси, якi контролюються Групою у результатi минулих подiй, 
використання яких, як очiкується, призведе до збiльшення економiчних  вигiд.  
  8.    Фiнансовi активи 
Група здiйснює класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв, виходячи з бiзнес-моделi, яку вона 
використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених 
договором. 
Група оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовий актив за амортизованою 
собiвартiстю, якщо одночасно виконуються такi умови: 
3) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання 
фiнансових активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв; 
4) договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, 
якi є виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину 
основної суми. 
Група оцiнює й вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовий актив за справедливою 
вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, якщо одночасно виконуються такi 
умови: 
3) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 
отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових 
активiв; 
4) договiр за фiнансовим активом передбачає отримання у визначенi дати грошових потокiв, 
якi є виключно платежами в рахунок основної суми та процентiв на непогашену частину 
основної суми. 
Група вiдображає в бухгалтерському облiку iнвестицiї в iнструменти капiталу за справедливою 
вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, якщо бiзнес-моделлю передбачено 
отримання прибутку вiд короткострокових коливань справедливої вартостi таких iнвестицiй. Всi 
iншi iнвестицiї в iнструменти капiталу Група облiковує за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки в iншому сукупному доходi. При цьому, кумулятивнi змiни справедливої вартостi не 
переносяться з iншого сукупного доходу до прибуткiв або збиткiв, а можуть бути вiднесенi 
тiльки до iншої статтi капiталу пiд час припинення визнання iнструментiв капiталу, що 
облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд. 
Дивiденди за такими iнструменти капiталу визнаються як прибуток, крiм випадкiв, коли 
дивiденди представляють собою вiдшкодування частини собiвартостi iнвестицiй. 
В рамках бiзнес-моделей з управлiння фiнансовими активами Група видiляє такi групи 
фiнансових активiв:  
 
Група фiнансових активiв Мета бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами 
строковi банкiвськi депозити (вклади) одержання договiрних грошових потокiв протягом 
строку дiї фiнансового активу 
облiгацiї внутрiшньої державної позики одержання договiрних грошових потокiв протягом 
строку дiї фiнансового активу 
облiгацiї пiдприємств та iншi борговi цiннi папери  одержання договiрних грошових потокiв 
протягом строку дiї фiнансового активу 
пайовi цiннi папери або iншi корпоративнi права, крiм iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi 
пiдприємства утримання активiв з метою пiдтримання запасу платоспроможностi та/або 
дотримання нормативiв 
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дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю Х 
iнша дебiторська заборгованiсть Х 
 
Група регулярно (один раз на рiк) здiйснює оцiнку бiзнес-моделей, дохiдностi фiнансових 
активiв та ризикiв, що впливають на управлiння фiнансовими активами.  
Група здiйснює перекласифiкацiю фiнансових активiв, лише тодi, коли вона змiнює свої бiзнес-
моделi управлiння фiнансовими активами, вiдповiдно до п. п. 4.4.1 - 4.4.3, 5.6.1 - 5.6.7 МСФЗ 9 
"Фiнансовi iнструменти". Змiни в намiрах, що стосуються певних фiнансових активiв (або груп 
фiнансових активiв) або тимчасове зникнення певного ринку фiнансових активiв не вважаються 
змiнами бiзнес-моделей. 
Визнання та припинення визнання фiнансових активiв Група здiйснює у вiдповiдностi до МСФЗ 
9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
Оцiнку фiнансових активiв пiд час первiсного визнання та подальшу їх оцiнку Група здiйснює у 
вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 4 "Страховi контракти", як 
наведено в таблицi нижче. 
 
Група фiнансових активiв Оцiнка пiд час первiсного визнання Подальша оцiнка 
Строковi банкiвськi вклади (депозити) За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, 
що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання фiнансового активу  За амортизованою 
собiвартiстю 
Облiгацiї  внутрiшньої державної позики За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, 
що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання фiнансового активу  За амортизованою 
собiвартiстю 
Облiгацiї пiдприємств та iншi борговi цiннi папери  За справедливою вартiстю плюс витрати 
на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання фiнансового активу  За 
амортизованою собiвартiстю 
Пайовi цiннi папери або iншi корпоративнi права крiм iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi 
пiдприємства За справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, що можуть бути 
безпосередньо вiднесенi на придбання фiнансового активу За справедливою вартiстю з 
визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi 
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю За сумою страхового платежу, 
зазначеною в страховому / перестраховому контрактi За амортизованою собiвартiстю 
Iнша дебiторська заборгованiсть За цiною операцiї  За амортизованою собiвартiстю 
 
Найкращими доказами справедливої вартостi фiнансового активу при первiсному визнаннi є 
цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть наданої компенсацiї. Якщо Група з'ясовує, що 
справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд вартостi за договором, то 
рiзниця мiж вартiстю за договором та справедливою вартiстю вiдображається як витрати/дохiд з 
одночасним зменшенням/збiльшенням балансової вартостi фiнансового активу.  
Справедливу вартiсть фiнансових активiв пiд час їх подальшої оцiнки Група визначає у 
вiдповiдностi до МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". 
Амортизована собiвартiсть фiнансового активу - це сума, за якою фiнансовий актив оцiнюється 
пiд час первiсного визнання, за вирахуванням отриманих або сплачених коштiв (основної суми 
боргу, процентних доходiв (витрат) або iнших платежiв, пов'язаних з iнiцiюванням фiнансового 
активу), збiльшена або зменшена на величину накопиченої амортизацiї, розрахованої з 
використанням ефективної ставки вiдсотка, - рiзницi мiж первiсно визнаною сумою та сумою 
погашення фiнансового активу, скоригована з урахуванням оцiночного резерву пiд кредитнi 
збитки. 
Всi змiни амортизованої собiвартостi активу вiдображаються як прибутки/збитки, в тому числi, 
очiкуванi кредитнi збитки. 
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Група визначає оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами в сумi, 
що дорiвнює: 
  сумi майбутнiх кредитних збиткiв за весь строк дiї фiнансового активу, якщо кредитний 
ризик за цим фiнансовим активом значно збiльшився з моменту первiсного визнання та за 
кредитно-знецiненими фiнансовими активами; 
  сумi майбутнiх кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв (12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки), 
якщо вiдсутнє значне збiльшення кредитного ризику за цим фiнансовим активом з моменту 
первiсного визнання. 
Визначення значного збiльшення кредитного ризику та кредитно-знецiнених фiнансових активiв  
На кожну звiтну дату Група оцiнює, чи вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику за 
фiнансовим активом з моменту первiсного визнання. Здiйснюючи таку оцiнку Група порiвнює 
ризик настання дефолту (ймовiрнiсть дефолту) за фiнансовим активом станом на звiтну дату з 
ризиком настання дефолту (ймовiрнiстю дефолту) за фiнансовим активом на дату первiсного 
визнання.  
Група вважає кредитний ризик за фiнансовим активом низьким, якщо ймовiрнiсть дефолту за 
таким фiнансовим активом не перевищує 10%.  
Банки, в яких Група розмiщує депозити, вважаються такими, що мають низький кредитний 
ризик, якщо вони мають довгостроковий кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня за 
Нацiональною рейтинговою шкалою.  
Пiд час аналiзу змiн кредитного ризику Група враховує наступну iнформацiю про боржника 
(емiтента): 
  значнi змiни внутрiшнiх показникiв кредитного ризику; 
  значнi змiни зовнiшнiх ринкових показникiв кредитного ризику для певного фiнансового 
iнструменту або аналогiчного фiнансового iнструменту з таким же строком дiї; 
  iснуючi або прогнозованi несприятливi змiни комерцiйних, фiнансових або економiчних 
умов, якi, як очiкується, призведуть до значних змiн в здатностi боржника виконати свої борговi 
зобов'язання;  
  фактичнi або очiкуванi значнi змiни результатiв операцiйної дiяльностi боржника 
(зменшення виручки, збiльшення операцiйних ризикiв, зниження якостi активiв, проблеми, 
пов'язанi з лiквiднiстю та/або управлiнням, тощо);  
  значне збiльшення кредитного ризику за iншими фiнансовими iнструментами того ж 
боржника; 
  фактичнi або очiкуванi несприятливi змiни нормативно-правових, економiчних або 
технологiчних умов дiяльностi боржника, що призводить до значних змiн в здатностi боржника 
виконати свої борговi зобов'язання. 
Незалежно вiд наведених вище чинникiв, Група вважає, що кредитний ризик за фiнансовим 
активом значно збiльшився з моменту первiсного визнання, якщо платежi за таким фiнансовим 
активом простроченi бiльше нiж на 30 днiв. 
Значним збiльшенням кредитного ризику за фiнансовим активом, емiтованим банком, в тому 
числi за розмiщеним депозитом, Компанiя вважає зниження довгострокового рейтингу банку з 
iнвестицiйного рiвня до спекулятивного рiвня за нацiональною рейтинговою шкалою. 
Кредитно-знецiненими вважаються фiнансовi активи у разi настання однiєї або кiлькох подiй, 
якi негативно впливають на оцiненi майбутнi грошовi потоки за такими фiнансовими активами. 
Пiдтвердженням кредитного знецiнення фiнансового активу (групи фiнансових активiв) є 
спостережуванi данi про наступнi подiї: 
  значнi фiнансовi труднощi боржника; 
  прострочення платежiв за фiнансовим активом бiльше нiж на 90 днiв; 
  наявнiсть iнформацiї про ймовiрне банкрутство або фiнансову реорганiзацiю   боржника; 
  зникнення активного ринку для фiнансового активу в результатi фiнансових труднощiв; 
  придбання або створення фiнансового активу з великим дисконтом, який вiдображає 
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понесенi кредитнi збитки. 
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв  
Очiкуванi кредитнi збитки - це середньозважене значення кредитних збиткiв, визначене з 
використанням вiдповiдних ризикiв настання дефолту (ймовiрностi дефолту) в якостi вагових 
коефiцiєнтiв. 
Кредитний збиток дорiвнює теперiшнiй вартостi рiзницi мiж передбаченими договором 
грошовими потоками, якi належать Групi за договором, та грошовими потоками, якi Група 
очiкує отримати. 
12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки - це частина очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, 
якi виникають внаслiдок дефолтiв за фiнансовими активами, можливих впродовж 12 мiсяцiв 
пiсля звiтної дати або коротшого перiоду, якщо очiкуваний строк дiї фiнансового iнструменту 
менше 12 мiсяцiв. 
Максимальний перiод, впродовж якого Група оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, дорiвнює 
максимальному передбаченому договором перiоду, впродовж якого Група наражається на 
кредитний ризик.  
Дебiторська заборгованiсть 
Для дебiторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю та для iншої поточної дебiторської 
заборгованостi Група оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним 
збиткам за весь строк дiї.  
Для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за дебiторською заборгованiстю Група 
використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фiксованi ставки 
резервування, залежно вiд кiлькостi днiв, що минули з моменту визнання дебiторської 
заборгованостi. 
Матриця резервування 
Кiлькiсть днiв, що минули з моменту визнання дебiторської заборгованостi  Ставка 
резервування, % 
вiд 1 до 30 днiв 0 
вiд 31 до 60 днiв 20 
вiд 61 до  90 днiв 35 
вiд 91 до 180 днiв 50 
бiльше 180 днiв 100 
 
9. Фiнансовi зобов'язання 
Пiд час первiсного визнання Група оцiнює всi фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю. 
Найкращими доказами справедливої вартостi фiнансового зобов'язання при первiсному визнаннi 
є цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть одержаної компенсацiї. Якщо Група з'ясовує, що 
справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд вартостi за договором, то 
рiзниця мiж вартiстю за договором та справедливою вартiстю вiдображається як витрати/дохiд з 
одночасним збiльшенням/зменшенням балансової вартостi фiнансового зобов'язання. 
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. 
10. Грошовi  кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, поточнi рахунки в банках, 
депозити  "на вимогу" . Кошти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, 
починаючи з дати балансу або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, слiд 
виключати зi складу оборотних активiв та вiдображати як необоротнi активи. 
11. Зобов'язання - заборгованiсть що виникла внаслiдок минулих подiй, погашення якої у 
майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення  майбутнiх економiчних вигiд.  
12.Основнi засоби 
Всi об'єкти основних засобiв Групи  облiковуються в бухгалтерському облiку за моделлю 
собiвартостi. 
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У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний 
строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних 
засобiв. 
Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається на основi МСБО 16 "Основнi засоби" та 
Положення про облiкову полiтику. 
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 
(експлуатацiї), установлений засiданням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше 
одного року. Облiковою одиницею основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв. 
Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з 
вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту 
до робочого стану.  
З метою ведення бухгалтерського облiку створюються наступнi групи основних засобiв: група 1 
"Будiвлi та споруди"; група 2 "Офiсне обладнання"; група 3 "Транспортнi засоби"; група 4 
"Меблi та iнвентар"; група 5 "Машини  та обладнання "; група 6 "Iншi основнi засоби";  
На дату балансу основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з 
вирахуванням суми зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 
окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. 
Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв визначається наказом керiвництва щодо 
готовностi об'єкта до експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть та строки корисного використання  
переглядаються на кожну звiтну дату рiчної фiнансової звiтностi. Нарахування амортизацiї 
здiйснюється наступним чином: з метою ведення податкового облiку - з мiсяця, наступного за 
мiсяцем введення об'єкта основних засобiв в експлуатацiю; з метою ведення бухгалтерського 
облiку - з мiсяця готовностi об'єкта основних засобiв до експлуатацiї. 
13. Нематерiальнi активи 
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 38 
"Нематерiальнi активи" та Положення про облiкову полiтику. Придбанi (створенi) нематерiальнi 
активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi придбання та витрат, що 
безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до робочого стану. Одиницею 
облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв, який в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам щодо 
визнання ресурсу активом. Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, 
капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, 
пов'язанi з тим об'єктом, до якого цi витрати вiдносяться. Очiкуваний строк корисного 
використання об'єкта основних засобiв встановлюється наказом Генерального директора. 
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням 
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 
окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного 
методу, виходячи iз строку корисного використання об'єкту. Нематерiальнi активи, щодо яких 
не встановлений строк корисного використання не пiдлягають амортизацiї. Лiквiдацiйна 
вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю. 
14. Зменшення корисностi активiв, якi не є фiнансовими активами 
Вiдповiдно до МСБО 36 "зменшення корисностi активiв", в кiнцi кожного звiтного перiоду 
Група оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, а 
також iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства може зменшитися. Якщо хоча б одна з 
ознак зменшення корисностi iснує, Група оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування активу.  
Незалежно вiд наявностi ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися, Група щорiчно 
перевiряє зменшення корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної 
експлуатацiї або нематерiальних активiв, ще не придатних для використання, порiвнюючи їх 
балансову вартiсть iз сумою його очiкуваного вiдшкодування.  
До ознак зменшення корисностi активiв Група вiдносить наступнi: 
  видимi ознаки того, що вартiсть об'єкту основних засобiв або нематерiальних активiв 
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зменшилася протягом перiоду значно бiльше, нiж можна було очiкувати, внаслiдок плину часу 
або звичайного використання;  
  вiдбулися змiни зi значним негативним впливом на дочiрнє або асоцiйоване пiдприємство 
або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або 
правовому оточеннi, в якому дiє таке дочiрнє або асоцiйоване пiдприємство;  
  ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi ставки доходу вiд iнвестицiй збiльшилися 
протягом перiоду, i це збiльшення, ймовiрно, вплине на ставку дисконту, застосовану при 
обчисленнi вартостi активу при використаннi, i суттєво зменшить суму очiкуваного 
вiдшкодування активу; 
  є свiдчення застарiння або фiзичного пошкодження об'єкту основних засобiв або 
нематерiальних активiв;  
  балансова вартiсть iнвестицiї в окремiй фiнансовiй звiтностi учасникiв Групи перевищує 
частку в балансовiй вартостi чистих активiв об'єкта iнвестування, включаючи гудвiл, якщо 
протягом звiтного перiоду статутний капiтал об'єкта iнвестування та/або частка учасника Групи 
в об'єктi iнвестування не змiнювалися. При цьому, вилучений капiтал не включається до 
балансової вартостi чистих активiв  об'єкта iнвестування протягом першого року; 
  розмiр дивiдендiв перевищує суму загального прибутку дочiрнього, спiльного або 
асоцiйованого пiдприємства, отриманого у перiодi, за який оголошується виплата дивiдендiв. 
Сума очiкуваного вiдшкодування оцiнюється Групою як бiльша з двох оцiнок: справедлива 
вартiсть за мiнусом витрат на вибуття активу та його вартiсть при використаннi.  
15. Запаси  
Визнання, облiк та оцiнка запасiв вiдбувається вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси" та Положення 
про облiкову полiтику У балансi на звiтну дату вiдображаються запаси за найменшою з двох 
оцiнок - первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. При списаннi запасiв на витрати в 
тому перiодi, в якому вони були фактично використанi, з метою визначення вартостi списаних 
запасiв застосовується метод "FIFO"("first-in-first-out") - собiвартостi перших за часом 
надходження запасiв. 
16. Страховi резерви 
Формування резервiв iз страхування: 
Страховi резерви ПрАТ СК "ОНIКС" формуються  вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про 
страхування" та подiляються на такi види:  
  резерв незароблених премiй розраховується на будь-яку звiтну дату залежно вiд часток        
надходжень, сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з       
попереднiх дев'яти мiсяцiв, якi складають 80 % загальної суми надходжень страхових       
платежiв по вiдповiдним видам страхування в кожному мiсяцi iз попереднiх 9-ти мiсяцiв; 
  резерв заявлених, але не виплачених збиткiв. 
На кiнець кожного звiтного перiоду  оцiнюється адекватнiсть своїх визнаних страхових резервiв 
(зобов'язань), у вiдповiдностi до МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
Частки перестраховикiв у страхових резервах (зобов'язаннях) визнаються як активи 
перестрахування. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду  оцiнюється, чи iснують об'єктивнi 
свiдчення того, що кориснiсть активiв перестрахування зменшилася. Кориснiсть активу 
перестрахування зменшується, якщо: 
- є об'єктивне свiдчення того, що внаслiдок подiї, яка вiдбулася пiсля первiсного визнання 
активу перестрахування, компанiя може не отримати всi суми, якi повиннi їй сплачуватися за 
умовами контракту; та  
- вплив такої подiї на суми, якi отримає компанiя вiд перестраховика, можна достовiрно 
оцiнити. 
17. Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи. 
Забезпечення визнаються якщо: 
  Група має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї; 
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  ймовiрно, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, якi 
втiлюють в собi економiчнi вигоди; 
  суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити. 
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для 
погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.  
Умовнi зобов'язання та умовнi активи Групою не  визнаються. Тим не менш, в фiнансовiй 
звiтностi Група розкриває iнформацiю про характер умовних зобов'язань, а також, за 
можливостi: оцiнку їх фiнансового впливу; ознаку невизначеностi, пов'язану iз сумою або 
визначенням часу будь-якого вибуття; можливiсть будь-якої компенсацiї. 
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року в Групi створюється резерв 
(забезпечення) оплати вiдпусток працiвникам. 
18. Для узагальнення iнформацiї про витрати використовуються рахунки класу 9 "Витрати 
виробництва". 
19. Дохiд 
Дохiд визнається Групою на пiдставi принципу безперервностi, коли є впевненiсть в збiльшеннi 
майбутнiх економiчних вигiд, результатом чого є збiльшення власного капiталу, за винятком 
збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 
Для визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт або послуг Група здiйснює наступнi 
кроки: 
  iдентифiкує договiр; 
  виявляє зобов'язання щодо виконання; 
  визначає цiну операцiї; 
  розподiляє цiну операцiї на зобов'язання щодо виконання; 
  визнає дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт або послуг. 
Група визнає дохiд вiд реалiзацiї лише тодi, коли вона задовольняє iдентифiковане зобов'язання 
щодо виконання шляхом передачi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) покупцевi (замовнику), 
тобто, коли покупець (замовник) отримує над ними контроль. Одним з основних показникiв, що 
свiдчать про передачу контролю, є передача покупцевi (замовнику) права власностi на 
продукцiю, товари або результати робiт. В деяких випадках управлiнський персонал, 
розглянувши всi чинники, може прийти до висновку про передачу контролю без передачi права 
власностi. 
В момент укладення договору управлiнський персонал визначає, чи задовольнить Група 
iдентифiковане зобов'язання щодо виконання з плином часу, чи у певний момент часу. Якщо 
управлiнський персонал визначає, що Група задовольнить iдентифiковане зобов'язання щодо 
виконання з плином часу, дохiд вiд реалiзацiї визнається лише тодi, коли прогрес на шляху до 
повного задоволення зобов'язання щодо виконання можна об?рунтовано оцiнити. 
 20. Доходи та витрати, пов'язанi iз страховою дiяльнiстю, визнаються i нараховуються згiдно з 
МСФЗ 4 "Страховi контракти".  
Страховi платежi за договорами страхування  визнаються доходом вiд страхової  дiяльностi в 
момент нарахування страхового платежу вiдповiдно до умов набрання чинностi  договору 
незалежно вiд факту сплати страхового платежу страхувальником в розрiзi видiв  страхових 
продуктiв.  
      Витрати звiтного перiоду визначаються одночасно з доходами, для одержання яких вони 
понесенi. 
Страховi виплати враховуються у складi витрат   Компанiї в повнiй сумi в тому звiтному перiодi, 
в якому було прийнято i затверджено страховий акт. 
Аквiзицiйнi витрати  Компанiя визнає в залежностi вiд фактичної  сплати страхових платежiв 21 
21. Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства 
Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi. Асоцiйованим  
пiдприємством є пiдприємство, на яке Група здiйснює суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя 
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передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу. 
Суб'єкт господарювання втрачає суттєвий вплив  на об'єкт iнвестування, коли вiн втрачає 
повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних полiтик цього 
об'єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може вiдбуватися зi змiною або без змiни 
абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi втрати суттєвого впливу Група оцiнює i визнає  
iнвестицiї  за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на момент 
втрати суттєвого впливу i її справедливою вартiстю  визнаються в складi прибуткiв чи збиткiв. 
Якщо частка Групи в збитках асоцiйованого пiдприємства рiвна або перевищує її частку в цьому 
асоцiйованому пiдприємствi, Група не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона узяла 
на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованого пiдприємства. 
22. Консолiдована фiнансова звiтнiсть 
Компанiя та її дочiрнi пiдприємства повнiстю консолiдуються з дати придбання, тобто, з дати 
отримання контролю над дочiрнiми пiдприємствами, та продовжують консолiдуватися до дати 
втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств пiдготовлена за той самий 
звiтний перiод, що i звiтнiсть материнського пiдприємства на пiдставi послiдовного 
застосування облiкової полiтики для всiх пiдприємств Групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, 
операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi 
Групи, а також дивiденди, повнiстю виключаються. 
Якщо Група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона: 
- припиняє визнання активiв та зобов'язань дочiрнього пiдприємства; 
- визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди; 
- визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилася; 
- визнає отриманий в результатi операцiї прибуток або збиток у складi прибуткiв або 
збиткiв; 
- перекласифiковує частку материнського пiдприємства в ранiше визнаних компонентах 
iншого сукупного доходу до складу прибуткiв або збиткiв, або нерозподiленого прибутку, в 
залежностi вiд вимог. 
23. Об'єднання бiзнесу та гудвiл 
Об'єднання бiзнесу облiковується за методом придбання. Вартiсть придбання оцiнюється як 
сума переданої винагороди, оцiненої за справедливою вартiстю на дату придбання, i 
неконтрольованої частки участi в об'єктi придбання. Для кожної операцiї з об'єднання бiзнесу 
Група оцiнює неконтрольовану частку участi в об'єктi придбання або за справедливою вартiстю, 
або за пропорцiйною часткою в iдентифiкованих чистих активах об'єкта придбання. Витрати, 
понесенi у зв'язку з придбанням, включаються до складу адмiнiстративних витрат.  
При поетапному об'єднаннi бiзнесу покупець переоцiнює свою ранiше утримувану частку участi 
в капiталi об'єкта придбання за її справедливою вартiстю на дату придбання та визнає 
остаточний прибуток або збиток, якщо такий iснує, в прибутку чи збитку або iншому сукупному 
прибутку, залежно вiд обставин.  
Гудвiл первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю, що визначається як перевищення суми 
переданої компенсацiї та визнаної неконтрольованої частки участi над сумою чистих 
iдентифiкованих придбаних активiв i прийнятих зобов'язань. Якщо передана компенсацiя 
менше, нiж справедлива вартiсть чистих активiв об'єкта придбання, рiзниця визнається у складi 
прибуткiв або збиткiв. В подальшому гудвiл оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням 
збиткiв вiд зменшення корисностi. 
 
5. РИЗИКИ  I  УПРАВЛIННЯ  РИЗИКОМ 
В ПрАТ СК "ОНIКС" впроваджена Стратегiя управлiння ризиками (надалi - СУР) згiдно вимог 
до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками, передбачених Розпорядженням 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 
№295 вiд 04 лютого 2014 року. 
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   Запроваджена в ПрАТ СК "ОНIКС" СУР направлена на забезпечення фiнансової стiйкостi та 
платоспроможностi Групи, а також на захист iнтересiв страхувальникiв, iнших контрагентiв та 
власникiв, уникнення, мiнiмiзацiю та пом'якшення наслiдкiв небажаних ризикiв, а також 
зменшення вразливостi до них. Управлiння ризиками керiвництвом материнського пiдприємства 
здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого 
впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 
       Ризик - ймовiрна подiя, що може призвести до отримання непередбачуваних збиткiв або 
iншим чином негативно вплинути на дiяльнiсть страховика i на його здатнiсть виконувати свої 
зобов'язання 
Групою контролюється наступнi класи ризикiв: 
1) Андеррайтинговi  ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування, що 
включають: 
- 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; 
      - Ризик розiрвання договорiв - ризик, викликаний коливаннями спiввiдношення кiлькостi 
достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених договорiв. 
      - Ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з 
обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня 
тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй; 
Андеррайтинговий ризик виникає у зв'язку iз тим, що розрахунковi величини щодо частоти, 
середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв можуть вiдхилятися вiд 
вiдповiдних фактичних величин. З метою контролю андеррайтингового ризику Товариство 
здiйснює системний контроль за адекватнiстю застосовуваних тарифiв та сформованих 
технiчних резервiв, у разi необхiдностi приймаються вiдповiднi управлiнськi рiшення щодо 
коригування тарифiв та величин середнiх збиткiв. 
2)  Ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює 
Компанiя, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни в 
ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань Страховика. 
Ринковi ризики включають: 
     - Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 
        - Ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю 
портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв 
на стан активiв. 
3) Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника 
та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 
страховиком, що включають: 
       - Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик неспроможностi або 
небажання Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе будь-якi договiрнi 
зобов'язання перед Компанiєю; 
       - Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi Перестраховика виконати взятi на 
себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Компанiєю; 
       - Ризик дефолту банку, емiтента акцiй - ризик неспроможностi банкiв та iнших дебiторiв 
виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком; 
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4 ) Операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 
Проведена оцiнка операцiйного ризику показала, що Товариство має  низьку чутливiсть до 
даного ризику та можливi збитки не є суттєвими, оскiльки особлива увага придiляється 
виявленню шахрайських дiй з боку страхувальникiв та якiсному пiдбору персоналу, таким 
чином мiнiмiзується ризик пов'язаний  iз можливими помилками та недостатньою квалiфiкацiєю 
персоналу. 
Управлiння операцiйними ризиками забезпечує належне дотримання внутрiшнiх полiтик та 
процедур. Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес- процесiв та 
вiдповiдним контролем на кожному етапi. 
5 ) Ризики учасника фiнансової групи - ризики, пов'язанi iз участю страховика у групi, що 
обумовлює взаємний вплив членiв групи один на одного; 
6)  Ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення 
зобов'язань точно на момент настання строку погашення. 
7) Репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру ринка до 
якостi послуг Компанiї. 
8) Юридичний ризик - ризик виникнення збиткiв внаслiдок недотримання Компанiєю вимог 
нормативних правових актiв та укладених договорiв, правових помилок при здiйсненнi 
дiяльностi, недосконалостi правової системи, порушення контрагентами нормативних правових 
актiв, а також умов укладених договорiв. Управлiння юридичними ризиками здiйснюється за 
допомогою юриста з метою забезпечення контролю за наявностi таких ризикiв та їх 
врегулювання. 
Система управлiння ризиками включає в себе наступнi процедури: 
    Монiторинг ризику 
    Монiторинг ризикiв включає контроль ризикiв протягом всього життєвого циклу  Компанiї. 
Якiсний монiторинг ризикiв забезпечує управлiння iнформацiєю, яка допомагає приймати 
ефективнi рiшення до настання ризику. 
    Облiк i оцiнка ризикiв 
     В Компанiї щоквартально здiйснюється оцiнка ризикiв, а також виконується перевiрка та 
актуалiзацiя Карти ризикiв. 
     Iдентифiкацiя ризику. Повiдомлення про настання несприятливих подiй. 
     Власники ризикiв/процесiв зобов'язанi iнформувати Вiдповiдального за оцiнку ризикiв про 
настання несприятливих подiй в межах своїх процесiв, що ускладнюють реалiзацiю бiзнес цiлей 
Компанiй. Зокрема, це стосується iнформування щодо:  
     - настання значних внутрiшнiх операцiйних подiй (наприклад, помилки, описки), що 
спричинили або потенцiйно можуть спричинити фiнансовий збиток, який перевищує X тис. 
EUR. 
    - настання значних внутрiшнiх операцiйних подiй, якi в поодинокому випадку не спричинили 
збитку, що перевищує X тис. EUR, але з огляду на їх повторюванiсть, за оцiнкою ризик-
менеджера, можуть призвести протягом 12 мiсяцiв до загального збитку понад X тис. EUR; 
     - значних зовнiшнiх подiй (зломи, крадiжки, шахрайства); 
     - iншi, якi узгодженi в Компанiї. 
      Iнформацiя про несприятливу подiю повинна бути надана негайно пiсля її настання, не 
пiзнiше, нiж за 24 години з моменту отримання iнформацiї про настання подiї Власником 
процесу. Ризик-менеджер веде реєстр повiдомлень про настання несприятливих подiй, якi 
отримує вiд Власникiв процесiв. Ризик-менеджер уповноважений отримувати будь-яку 
iнформацiю, пов'язану з даною подiєю, зокрема iнформацiю, що дає змогу оцiнити ризик та 
ефективнiсть заходiв, здiйснених для виправлення ситуацiї. 
     Управлiння ризиками та монiторинг реалiзацiї заходiв iз управлiння ризиками 
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     У вiдношеннi всiх виявлених ризикiв Групою вiдповiдальнi Керiвники повиннi визначити 
плани дiй, спрямованих на зниження виявлених ризикiв до прийнятного рiвня або на реагування 
на ризики iншим доцiльним чином. 
    В Групi застосовуються чотири способи управлiння ризиками: 
   1) зниження та контроль ризику (З) - здiйснення дiй щодо зниження ймовiрностi або впливу 
ризику.  
   2) передача ризику (П) - передача потенцiйних збиткiв, пов'язаних з ризиком, третiй сторонi, 
що володiє можливiстю контролювати даний ризик. Прикладами таких дiй може служити 
передача ризику в перестрахування. 
   3) прийняття ризику (Пр) - не проводиться нiяких додаткових дiй щодо зниження ризику, 
здiйснюється монiторинг його значимостi. Прийняття ризику можливо тiльки в тому випадку, 
якщо вiн не перевищує визначений у Групи ризик-апетит. Прийняття ризику, що перевищує 
ризик-апетит Групи, можливо тiльки за рiшенням Виконавчого органу материнського 
пiдприємства. 
   4)  уникнення ризику (И) - повне припинення дiяльностi, що призводить до ризику. Прикладом 
таких дiй є вiдмова вiд страхування всiх ризикiв з певної групи. 
    Визначивши спосiб реагування на ризик, Група визначає контрольнi процедури (заходи щодо 
реагування на ризики), необхiднi для забезпечення належного й своєчасного реагування на 
ризики.  
       Концентрацiя страхового ризику 
 В процесi страхування можуть виникати концентрацiї ризику, коли конкретний випадок, 
або ряд випадкiв можуть вплинути на зобов'язання Групи. Такi концентрацiї можуть виникати 
через один договiр або кiлька пов'язаних договорiв та вiдноситься до обставин, що можуть 
спричинити суттєвi зобов'язання Групи. 
 Материнське пiдприємство допускає можливiсть концентрацiї страхового ризику. 
Концентрацiя страхового ризику виникає пiд впливом обставин, що повторюються, i 
спостерiгається головним чином при страхуваннi фiзичних осiб. Наприклад, якщо при 
страхуваннi вiд нещасних випадкiв страховий випадок виникає одночасно в кiлькох осiб, що 
заключили договори страхування з Групою. Або при страхуваннi майна тiсно заселений регiон 
пiдпадає пiд вплив одного i того ж зовнiшнього фактору, наприклад пожежi, що легко 
розповсюджується з одного об'єкту на iнший i цьому неможливо перешкодити. 
 Крiм того концентрацiя ризику можлива в органiзацiї або економiчнiй зонi внаслiдок 
страхування множинних ризикiв. Обов'язковою умовою при страхуваннi множинних ризикiв є 
аналiз фiнансового стану органiзацiї, оцiнка її iснуючих та прогнозованих фiнансових 
зобов'язань, а також оцiнка iнших обставин. При оцiнцi фiнансових ризикiв враховуються 
тенденцiї економiчного росту i обставини, що можуть вплинути на розвиток економiчної зони. 
 Для зменшення збиткiв, що виникають при концентрацiї ризику, Група приймає участь у 
пропорцiйних та непропорцiйних облiгаторних програмах перестрахування. В угодах 
перестрахування частка Групи в ризику визначається як для конкретного об'єкту так i для 
конкретного випадку, при якому одночасно кiлька об'єктiв можуть понести збитки. 
Перестрахування вказаних ризикiв проводиться практично за всiма видами страхування. Якщо 
страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми 
сплаченого статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, 
необхiдно укласти договiр перестрахування. 
 Ключовi методи Групи по управлiнню концентрованими ризиками здiйснюються в двох 
напрямках. По-перше, управлiння здiйснюється за допомогою вiдповiдностi страхування. 
Страховикам заборонено пiдписувати договори, якщо очiкуваний прибуток не вiдповiдає 
передбачуваним ризикам. По-друге, управлiння здiйснюється при допомозi факультативного та 
облiгаторного перестрахування. Група забезпечує собi перестрахове покриття для рiзних класiв 
своїх зобов'язань. При цьому оцiнюються прибутки та витрати, пов'язанi з програмою 
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перестрахування на безперервнiй основi. 
 Група визначає загальну сукупнiсть ризикiв, на якi вона може наразитися при 
концентрацiї ризику, а також тi якi для неї прийнятнi з врахуванням концентрацiї. Контроль 
здiйснюється пiд час пiдписання договорiв, щомiсячно, пiсля аналiзу звiтiв, що презентують 
основнi сукупностi ризикiв. Група використовує ряд iнструментiв моделювання для контролю 
сукупностi ризикiв, щоб оцiнити ефективнiсть програм перестрахування, а також чисту 
ймовiрнiсть ризику в цiлому для Групи. 
Ризики, з якими стикається Група знаходяться у межах Ризик-апетиту Групи i не потребують 
вчинення надзвичайних засобiв iз управлiння ризиками.  
Перевiрка платоспроможностi Групи надала позитивний результат i показала, що Компанiя має 
достатнiй запас платоспроможностi станом на 31.12.2018 року. 
         Таким чином, станом на 31.12.2018 року Групою було вчинено всiх необхiдних заходiв для 
контролю за наявними ризиками та функцiонуванням системи ризик-менеджменту Компанiї в 
майбутньому. 
 
Примiтка №1  Змiни в облiковiй полiтицi, пов'язанi iз застосуванням нових стандартiв 
 
Застосування МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" не мало впливу на доходи та витрати 
попереднiх перiодiв, а також активи, зобов'язання i власний капiтал Групи станом на 01 сiчня 
2018 року. 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" набрав чинностi з 01 сiчня 2018 року та замiнив МСБО 39 
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Група вперше застосувала МСФЗ 9 станом на 01 
сiчня 2018 року.  Застосування МСФЗ 9 не мало прямого впливу на фiнансову звiтнiсть Групи за 
2017рiк, але в результатi застосування МСФЗ 9 асоцiйованими пiдприємствами зменшило 
балансову вартiсть фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, на 58 
тис. грн., з вiдповiдним зменшенням нерозподiленого прибутку . 
 Узгодження оцiночних категорiй фiнансових iнструментiв, визнаних вiдповiдно до МСБО 39, з 
оцiночними категорiями за МСФЗ 9 наведено в таблицi нижче: 
 
Оцiночнi категорiї вiдповiдно до МСБО 39 станом на 31.12.2017 Оцiночнi категорiї 
вiдповiдно до МСФЗ 9 станом на 31.12.2017 
 Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з через прибуток або збиток Фiнансовi 
iнвестицiї за справедливою вартiстю з через iнший сукупний дохiд Фiнансовi iнвестицiї за 
амортизованою собiвартiстю 
Фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 
збитку                   - - - 
Фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу 77 - - 
Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 22 208 
Всього   77 - 22 208 
 
Примiтка №2 Основнi засоби 
Розкриття iнформацiї за статтями Консолiдованого балансу (Звiту про фiнансовий стан) 
На вимогу МСБО 16  "Основнi засоби" у примiтках до фiнансової звiтностi розкривається 
наступна iнформацiя щодо основних засобiв: 
 
Найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
 Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
 Iншi основнi засоби Iнвестицiйна нерухомiсть Iншi необоротнi матерiальнi активи
 Усього 
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду, 
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                                у т.ч. 1 309 17 063 528 16 836 56 - 494 20 302 
первiсна (переоцiнена)  
                       вартiсть 1 309 23 921 1 465 283 3 314 65 - 1 931 32 288 
знос                               - (6 858) (937) (267) (2 478) (9) - (1 437) (11 986) 
Придбано за кошти             -    -     65    - - - -       62        127 
Iншi надходження       -     -      -    - - - -         -           - 
Всього надiйшло            -       -    65     - - - -        62         127 
Вибуття у зв'язку з реалiзацiєю або лiквiдацiєю, 
 у т.ч.                                    -     -     -    -    (7) - -         -        (7) 
вибуття первiсної (переоцiненої) 
 вартостi                                    - - - - (55) - - (5) (60) 
вибуття зносу                           - - - -  48 - -   5   53 
Всього вибуття, у т.ч.             - - - -   (7) - -   -    (7) 
вибуття первiсної (переоцiненої)  
вартостi                                     - - - - (55) - - (5)  (60) 
вибуття зносу                             - - - - 48 - -   5    53 
Амортизацiйнi вiдрахування  - (512) (71) (10) (106) (2) - (76) (777) 
Балансова вартiсть на кiнець  
 звiтного перiоду, у т.ч.       1 309       16 551    522    6 723 54 - 480    19 645 
первiсна (переоцiнена) вартiсть1 309      23 921 1 530 283 3 259 65 -       1 988    32 355  
знос                                             -               (7 370) (1 008)  (277) (2 536)  (11) -       (1508) (12 710) 
 
    Об'єкти основних засобiв облiковуються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Лiквiдацiйна вартiсть, 
строк корисного використання та метод амортизацiї  основних засобiв переглядаються  i при 
необхiдностi коригуються на кiнець кожного  фiнансового року. Переоцiнка основних засобiв 
протягом звiтного перiоду не вiдбувалась. Зменшення корисностi та вiдновлення корисностi не 
вiдбувалось. 
    Сум компенсацiї вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, 
або якi були втраченi чи переданi, що включається до прибутку чи збитку не було. 
Сум видаткiв, визнаних у балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв у ходi його будiвництва 
та незавершеного будiвництва немає. 
Основних засобiв, щодо яких могли б iснувати передбаченi чинним законодавством обмеження 
володiння, користування та розпорядження не має. 
 Переданих у заставу основних засобiв немає. 
 Сум контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв немає, угода про 
придбання в майбутньому основних засобiв не укладалась. 
Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя, тощо) не 
має. Повнiстю амортизованi основнi засоби,  що продовжують використовуватися  на суму 1957 
тис. грн. Основних засобiв,  отриманих за рахунок цiльового використання впродовж звiтного 
перiоду  не було. Змiни розмiру додаткового капiталу в результатi переоцiнки основних засобiв 
та обмеження щодо його розподiлу мiж власниками (часниками) впродовж звiтного перiоду не 
було. Курсовi рiзницi у зв'язку з перерахунком вартостi основних засобiв впродовж 2018 року не 
нараховувались. 
Нарахування амортизацiї на основнi засоби, введенi в експлуатацiю, починається з моменту, 
коли вони стають  придатними для використання, а при вибуттi основних засобах - амортизацiю 
припиняють на дату, з якої припиняють визнання їх як  активу або з дати класифiкацiї його як 
призначеного для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як 
утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 . 
На кожну звiтну дату Група оцiнює, чи не перевищує балансова вартiсть основних засобiв їх 
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вартiсть при використаннi; у разi перевищення балансової вартостi основних засобiв над їх 
вартiстю при використаннi, Група зменшує балансову вартiсть основних засобiв до їх  вартостi 
при використаннi. Станом на 31.12.2018 р. перевищення балансової вартостi основних засобiв 
над їх вартiстю при використаннi не встановлено. 
Примiтка №3 Нематерiальнi активи 
На вимогу МСБО 38 "Нематерiальнi активи", у примiтках до фiнансової звiтностi розкривається 
така iнформацiя щодо нематерiальних активiв: 
 
Найменування статтi Лiцензiї Програмне забезпечення Iншi нематерiальнi активи
 Усього 
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду, у т.ч. 337 22 - 395 
первiсна  вартiсть              337 117 - 454 
накопичена амортизацiя 0 (95) - (95) 
Придбано за кошти             - 6 - 6 
Надходження вiд внутрiшньої розробки - - - - 
Придбання в результатi об'єднання бiзнесу - - - - 
Всього надiйшло - - - - 
Всього вибуття, у т.ч.  - - - - 
вибуття первiсної вартостi - - - - 
вибуття накопиченої амортизацiї - - - - 
Амортизацiйнi вiдрахування  - (4) - (4) 
Балансова вартiсть на кiнець  звiтного перiоду, у т.ч. 337 24 - 361 
первiсна  вартiсть 337 123 - 460 
накопичена амортизацiя - (99) - (99) 
 
Строк корисної експлуатацiї лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi є невизначеним, тому 
данi нематерiальнi активи не пiдлягають амортизацiї.  
Нематерiальнi активи облiковуються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя 
та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.  
 Нематерiальних активiв, якi визнанi активом, з видiленням вартостi нематерiальних активiв, 
отриманих у результатi об'єднання пiдприємств, Група не має.  
Змiн первiсної вартостi та накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв у результатi 
переоцiнки протягом 2018 року не вiдбувалось.  
Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi,  немає. 
Переданих у заставу нематерiальних активiв немає. 
Угод на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалось. 
Витрат на дослiдження та розробки протягом звiтного перiоду не було.  
Нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань, протягом звiтного перiоду 
не було.  
Примiтка №4 Частки участi в iнших суб'єктах господарювання 
Частки участi в дочiрнiх пiдприємствах 
   Група складається з материнського пiдприємства - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" та його дочiрнього  пiдприємства ТОВ 
"ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" код ЄДРПОУ 31773333, 
мiсцезнаходження:39622,Україна, Полтавська область, м.Кременчук, проспект 50 рiччя Жовтня, 
буд.35., види основної дiяльностi: код КВЕД 55.10 Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв 
тимчасового розмiщення, iнформацiя про яке наведена в таблицi нижче: 
 
Найменування дочiрньої компанiї Неконтрольованi частки участi, % Прибуток/збиток, 
вiднесений до неконтрольованих часток протягом звiтного року, тис. грн. Iншi змiни 
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неконтрольованої частки Накопиченi некотрольованi частки на кiнець звiтного року,  
тис. грн. 
 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018  31.12.2017 31.12.2018 
ТОВ "Готельний комплекс "Європейський"  7,44 8,49 (269) 0 (134) 2499 2365 
   Iншi змiни неконтрольованої частки вiдбулися в результатi зменшення вiдсотку участi 
материнського пiдприємства i, вiдповiдно збiльшення неконтрольованої частки участi, що стало 
наслiдком зменшення статутного капiталу дочiрнiм пiдприємством. 
Протягом 2018 року, а також попереднього 2017 року, дивiденди неконтрольованим часткам 
участi не сплачувались. 
Нижче наведено зведену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, прибутки та збитки  
дочiрнього пiдприємства. 
Станом на 31 грудня 2017 року та за 2017 рiк: 
 
 
Найменування дочiрньої компанiї Необоротнi активи, тис. грн. Оборотнi активи, тис. грн.
 Довгостроковi зобов'язання, тис. грн. Поточнi зобов'язання, тис. грн. Прибуток 
(збиток) звiтного року, тис. грн. 
ТОВ "Готельний комплекс "Європейський"  24184 4833 - 1148 (4288) 
 
Станом на 31 грудня 2018 року та за 2018 рiк: 
 
Найменування дочiрньої компанiї Необоротнi активи, тис. грн. Оборотнi активи, тис. грн.
 Довгостроковi зобов'язання, тис. грн. Поточнi зобов'язання, тис. грн. Прибуток 
(збиток) звiтного року, тис. грн. 
ТОВ "Готельний комплекс "Європейський"  23473 12462 - 8071 (5) 
 
Станом на кiнець звiтного року не iснувало суттєвих обмежень на здатнiсть материнського 
пiдприємства мати доступ до активiв, використовувати активи та погашати зобов'язання групи. 
Права захисту неконтрольованих часток не обмежували значно здатнiсть материнського 
пiдприємства мати доступ до активiв використовувати активи та погашати зобов'язання групи. 
Група не надавала та не планує надавати фiнансову пiдтримку структурованим суб'єктам 
господарювання. 
Контрактнi угоди, якi могли б вимагати вiд материнського пiдприємства  надати фiнансову 
пiдтримку консолiдованому структурованому суб'єктовi господарювання, протягом звiтного 
року та попереднього року не укладались. 
Протягом звiтного року материнське пiдприємство  не надавало фiнансову або iншу пiдтримку 
консолiдованому структурованому суб'єктовi господарювання.  
 
Частки участi в асоцiйованих пiдприємствах 
       Станом на 31 грудня 2018 року частка власностi Групи в асоцiйованому пiдприємствi ТОВ 
"Градосфера" складала 39,490528%, код ЄДРПОУ 25154997, Україна , м.Кременчук, основнi 
види дiяльностi: код КВЕД 68.20 надання в оренду  й експлуатацiю власного  чи орендованого 
нерухомого майна. 
 Iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство оцiнена за методом участi у капiталi. Оголошена 
ринкова цiна iнвестицiї вiдсутня. 
Протягом звiтного року, а також попереднього року материнське пiдприємство не отримувало 
дивiденди вiд асоцiйованого пiдприємства. 
Нижче наведено зведену фiнансову iнформацiю про асоцiйоване пiдприємство: 
 
Iнформацiя                           2018, тис. грн. 2017, тис. грн. 
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Необоротнi активи                           77050 75665 
Оборотнi активи, в т.ч.;               21257 23553 
  грошовi кошти та їх еквiваленти     3186 15641 
  поточнi фiнансовi активи 
 (короткостроковi депозити)    13202 3980 
Довгостроковi зобов'язання                        - - 
Поточнi зобов'язання                 5241 3819 
Прибуток (збиток)                         (2389)      628 
       В 2017 роцi Дохiд вiд участi в капiталi асоцiйованого пiдприємтсва ТОВ "Градосфера"  
склав  158 тис.грн.. За 2018 рiк Витрати вiд участi в капiталi асоцiйованого пiдприємтсва ТОВ 
"Градосфера" склали  (906 ) тис. грн. 
       Станом на 31 грудня 2018 року частка власностi Групи в асоцiйованому пiдприємствi ТОВ 
"ВАТО" код ЄДРПОУ 32614991, Україна, м. Кременчук, основний вид дiяльностi: код КВЕД 
69.10 дiяльнiсть у сферi права, складала 27,31679%. Iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство 
оцiнена за методом участi у капiталi. Асоцiйоване пiдприємство ТОВ "ВАТО" має дочiрнє 
пiдприємство - ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ПФБ КРЕДИТ". Для застосування методу 
участi в капiталi використовувалась консолiдована фiнансова звiтнiсть ТОВ "ВАТО". 
Оголошена ринкова цiна iнвестицiї вiдсутня. 
    Протягом звiтного року материнське пiдприємство не отримувало дивiденди вiд 
асоцiйованого пiдприємства. 
    Нижче наведено  iнформацiю консолiдованої фiнансової звiтностi асоцiйованого 
пiдприємства: 
 
Iнформацiя                             2018,тис. грн.    2017,тис. грн. 
Необоротнi активи                           146 833       149 493 
 
Оборотнi активи, в т.ч.:                 164 369       96 916 
 грошовi кошти та їх еквiваленти          5 449       37 016 
 поточнi фiнансовi iнвестицiї        72 069         2 889 
Довгостроковi зобов'язання                         102              54 
Поточнi зобов'язання                      13545          790 
Прибуток (збиток) поточного року  
 /за2017р з моменту набуття  участi/     55 549              6751 
 
В 2017роцi Дохiд вiд участi в капiталi асоцiйованого пiдприємтсва ТОВ "ВАТО" склав  1759 
тис.грн. (з моменту набуття участi). За 2018 рiк Дохiд вiд участi в капiталi асоцiйованого 
пiдприємства ТОВ "ВАТО" склав 13 740 тис. грн. 
           В консолiдованiй звiтностi за 2018 рiк та в попереднiх перiодах збиток вiд зменшення 
корисностi фiнансових iнвестицiй не визнавався. 
          Станом на 31 грудня 2018 року Група не мала фiнансових iнвестицiй, заставлених як 
забезпечення зобов'язань. 
          Станом на кiнець звiтного року не iснувало важливих обмежень на здатнiсть асоцiйованих 
пiдприємств передавати кошти материнському пiдприємству, у тому числi у виглядi дивiдендiв 
у грошовiй формi, погашення позик, сплати авансових платежiв.  
         Фiнансова звiтнiсть асоцiйованих пiдприємств складена за 2018 рiк та станом на 31 грудня 
2018 року. 
         Станом на 31 грудня 2018 року умовних зобов'язань, пов'язаних з участю в асоцiйованих 
пiдприємствах не iснувало. 
Примiтка № 5  Фiнансовi iнструменти 
Фiнансовi активи 
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Окрiм iнвестицiй в  асоцiйованi пiдприємства (про що зазначено вище), до складу iнших 
довгострокових фiнансових iнвестицiй входять iншi фiнансовi iнвестицiї, детальна iнформацiя 
про якi, разом з iнформацiєю про поточнi фiнансовi iнвестицiї наведена в таблицях нижче: 
 
Вид фiнансових iнвестицiй Станом на початок звiтного перiоду фiнансовi iнвестицiї, що 
оцiнюються за: Станом на кiнець звiтного перiоду фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за: 
 справедливою вартiстю з через прибуток або збиток справедливою вартiстю з через 
iнший сукупний дохiд амортизованою собiвартiстю справедливою вартiстю з через 
прибуток або збиток справедливою вартiстю з через iнший сукупний дохiд амортизованою 
собiвартiстю 
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. крiм iнвестицiй в  асоцiйованi пiдприємства 
акцiї                         -               -                 -                  -               -             -  
державнi облiгацiї   -               -             301               -               -             -  
облiгацiї пiдприємств       -               -        14 806                  -               -             -  
депозити                     -               -                 -                  -               -             -  
iншi                                 -               -                 -                  -               -             -  
Всього                                  -              -        15 107                  -               -             -  
Поточнi фiнансовi iнвестицiї: 
акцiї                             77               -               -               77               -             -  
державнi облiгацiї         -               -               -                  -               -      1 653  
облiгацiї пiдприємств     -               -                -                  -               -             -  
депозити                  -               -          7 100                  -               -   40 384  
iншi                              -               -                 -                  -               -             -  
Всього                             77               -          7 100               77               -     42 037  
 
       
Структура поточних iнвестицiй Станом на 31.12.17 р. Станом на 31.12.18 р.  
 
Депозитнi вклади в нацiональнiй валютi 
Депозитнi вклади розмiщено в банкiвських установах, що мають iнвестицiйний рейтинг АА та 
ААА за нацiональною шкалою в т. ч.: 7 100 40 384 
Депозитнi вклади в нацiональнiй валютi 
 вклади розмiщено в банкiвських установах, що мають iнвестицiйний рейтинг АА та ААА за 
нацiональною шкалою 7 100 40529 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за депозитами  - (145) 
Облiгацiї внутрiшньої державної позики, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю (до 
погашення)  погашення 2019р - 1653 
 Акцiї Фiнансової компанiї ПрАТ "УКРНАФТОГАЗ" код ЄДРПОУ 24101605, якi облiковуються 
за справедливою собiвартiстю -  1,0723%.  77        77 
Усього                                                        7 177 42 114 
 
 
Фiнансовi iнвестицiї в борговi iнструменти 
Фiнансовi iнвестицiї в борговi iнструменти На початок звiтного перiоду На кiнець 
звiтного перiоду 
за амортизованою собiвартiстю: 
державнi облiгацiї 301 1 653 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв за державними облiгацiями 13 139 
облiгацiї пiдприємств 14 806   - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв  за облiгацiями пiдприємств 615 - 
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дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 
 ( вiдсотки за депозитними вкладами) 67 321 
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - (2) 
депозити                                        7 100       40529 
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - (145) 
iншi - - 
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - 
Всього                                          22 903 42 495 
за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд: 
державнi облiгацiї - - 
облiгацiї пiдприємств - - 
iншi - - 
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - 
Всього  - - 
 
Аналiз кредитної якостi боргових фiнансових iнструментiв на кiнець звiтного перiоду 
 
Борговi фiнансовi iнструменти з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не 
зазнав значного зростання з кредитним ризиком, який  значно зрiс кредитно-знецiненi 
 придбанi / створенi кредитно-знецiненi  
державнi облiгацiї 1 653 - - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв за державними облiгацiями 139 -
 - - 
облiгацiї пiдприємств - - - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв  
(вiдсотки за депозитними вкладами) 319 - - - 
депозити 40 384  - - - 
iншi                        - - - - 
Всього              42 495 - - - 
 
Аналiз кредитної якостi боргових фiнансових iнструментiв на початок звiтного перiоду 
 
 
Борговi фiнансовi iнструменти з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не 
зазнав значного зростання з кредитним ризиком, який  значно зрiс кредитно-знецiненi 
 придбанi / створенi кредитно-знецiненi  
державнi облiгацiї 301 - - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв за державними облiгацiями 13 -
 - - 
облiгацiї пiдприємств 14 806 - - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв за  облiгацiями пiдприємств 615 -
 - - 
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв ( вiдсотки за депозитними вкладами) 67
 - - - 
депозити 7 100 - - - 
iншi                  - - - - 
Всього          22 902 - - - 
 
Аналiз змiн резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки Державнi облiгацiї Облiгацiї пiдприємств
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 Векселi Депозити Iншi Всього 
Залишок на початок звiтного перiоду - - - - - - 
Збiльшення/(зменшення) резерву  
протягом звiтного перiоду- - - - 145 2 147 
Припинення визнання активiв за рахунок резерву - - - - - - 
Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - - - - - - 
Залишок станом на кiнець перiоду - - - 145 2 147 
 
  Примiтка № 6   Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть за послуги представляє собою: заборгованiсть страхувальникiв за 
договорами страхування та станом на 31.12.2018 р. становить 1 830 тис. грн. та заборгованiсть за  
iншi послуги в сумi 51 тис.грн., очiкується погашення цiєї заборгованостi протягом дванадцяти 
мiсяцiв з дати балансу. 
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi включено заборгованiсть банку  АКБ 
"Європейський", що знаходиться в станi припинення, та заборгованiсть ПрАТ "СК "Нова", яка 
не знаходиться в станi припинення, але позбавлена лiцензiй та виключена з реєстру фiнансових 
установ. 
   Для дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги  та для iншої поточної дебiторської 
заборгованостi Група оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним 
збиткам за весь строк дiї.  
Для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за дебiторською заборгованiстю Група 
використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фiксованi ставки 
резервування, залежно вiд кiлькостi днiв, що минули з моменту визнання дебiторської 
заборгованостi. 
 
Дебiторська заборгованiсть на початок звiтного перiоду 
  Дебiторська заборгованiсть  
 непрострочена або з простроченням до 30 днiв з простроченням вiд 31 до 60 днiв з 
простроченням вiд 61 до 90 днiв з простроченням вiд 91 до 180 днiв з простроченням бiльше 
180 днiв Всього 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (до вирахування резерву пiд очiкуванi 
кредитнi збитки)  в т.ч.: 1 568 - - - 511 1 568 
 
 
ПрАТ СК "ОНIКС" 1520 - - - - 1520 
 
 
ТОВ "ГК" "Європейський  48 - - - 511 559 
Ставки резервування   0% 20% 35% 50% 100% х 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - - - 511 511 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (до вирахування резерву пiд очiкуванi кредитнi 
збитки)    в т.ч.:                 127 - - - 1 025 1 152 
 
ПрАТ СК "ОНIКС" 57 - - - 1025 1082 
 
 
ТОВ "ГК" "Європейський  70 - - - - 70 
Ставки резервування 0% 20% 35% 50% 100% х 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - - - 1 025 1 025 
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Дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду 
  Дебiторська заборгованiсть  
 непрострочена або з простроченням до 30 днiв з простроченням вiд 31 до 60 днiв з 
простроченням вiд 61 до 90 днiв з простроченням вiд 91 до 180 днiв з простроченням бiльше 
180 днiв Всього 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (до вирахування резерву пiд очiкуванi 
кредитнi збитки)в т.ч.: 1 881 - - - - 1 881 
 
ПрАТ СК "ОНIКС" 1830 - - - - 1830 
 
ТОВ "ГК" "Європейський" 51 - - - - 51 
Ставки резервування 0% 20% 35% 50% 100% х 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - - - - - 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (до вирахування резерву пiд очiкуванi кредитнi 
збитки) в т.ч.; 102 - - - 1 025 1 127 
ПрАТ СК "ОНIКС" 2 - - - 1025 1027 
 
ТОВ "ГК" "Європейський"  100 - - - - 100 
Ставки резервування 0% 20% 35% 50% 100% х 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки - - - - 1 025 1 025 
 
Примiтка № 7   Фiнансовi зобов'язання 
 
Фiнансовi зобов'язання Метод оцiнки Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду
 Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю за амортизованою собiвартiстю
 50 61 
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть за амортизованою собiвартiстю 30 57 
Iншi поточнi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю - 6970  
 
   У 2018 роцi  дочiрнє пiдприємство отримало  поворотну фiнансову допомогу в сумi 8 200 
тис.грн.. 
Вiдповiдно до облiкової полiтики Групи, пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання 
оцiнюються за  справедливою вартiстю. Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань здiйснюється 
за амортизованою собiвартiстю. В 2018 роцi був визнаний дохiд в сумi 1 339 тис. грн. вiд 
первiсного фiнансового зобов'язання внаслiдок того, що справедлива вартiсть фiнансового 
зобов'язання була бiльша вiд вартостi за договором. Амортизована вартiсть  на 31.12.2018рiк 
складає 6 970 тис.грн. 
 
Примiтка № 8  Запаси   
   Придбання запасiв протягом 2018 р. здiйснювалося виключно для використання у 
господарськiй дiяльностi Групи.  
Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО - "перше надходження - перший видаток". 
Запаси станом на 31 грудня 2018 року вiдображенi за первiсною вартiстю.  
Запасiв, переданих у переробку, на комiсiю та в заставу немає. 
Зменшення та збiльшення вартостi запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї протягом 2018 року не 
проводилось 
 
Примiтка № 9    Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти є найбiльш лiквiдними активами Групи . 
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Грошовi кошти в нацiональнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за 
номiнальною вартiстю. Облiк грошових коштiв в Групi ведеться в розрiзi валют, в розрiзi банкiв, 
в яких вiдкритi поточнi та депозитнi рахунки. Грошовi кошти за станом на 31.12.2018 р. 
зберiгаються на поточних та депозитних банкiвських рахунках . Грошовi кошти на депозитних 
вкладах вiдображено в статтi поточнi фiнансовi iнвестицiї в сумi 40 384 тис. грн. за 
вирахуванням резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Грошовi кошти Групи на поточних 
рахунках в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2018 р. становлять 1 812 тис. грн.. та розмiщенi 
в банкiвськiй установi, що має iнвестицiйний кредитний рейтинг ААА за нацiональною шкалою. 
 
 Грошовi кошти  За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. За рiк, що закiнчився 31.12.18р. 
 UAH в т.ч. iнша валюта в еквiвалентi UAH UAH в т.ч. iнша валюта в еквiвалентi 
UAH 
Грошовi кошти та їх еквiваленти ряд.1165(сума рядкiв 1166 та 1167 ф1): 6728 3 685 1 824
 - 
Зокрема  на поточних рахунках: 6 703 3685 1 812 - 
готiвка 25 - 12 - 
 
Примiтка № 10  Частка  перестраховикiв у страхових резервах  
         Частка перестраховикiв у страхових резервах станом на 31.12.2017 р. складала 598 тис. 
грн., у тому числi: у резервах збиткiв 528 тис. грн., та у резервах незароблених премiй 70 тис. 
грн.  Станом на 31.12.2018 р. частка перестраховикiв у страхових резервах складала 97тис. грн., 
в т. ч. у резервах збиткiв  - 33 тис. грн., у резервах незароблених премiй 64 тис. грн. 
Страховi резерви ПрАТ СК "ОНIКС" формуються згiдно ст. 31 Закону України "Про 
страхування" та подiляються на такi види:  
- резерв незароблених премiй  - розраховується на будь-яку звiтну дату залежно вiд часток 
надходжень, сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з 
попереднiх дев'яти мiсяцiв, якi складають 80 % загальної суми надходжень страхових платежiв 
по вiдповiдним видам страхування в кожному мiсяцi iз попереднiх 9-ти мiсяцiв. Частка участi 
перестраховикiв у резервах незароблених премiй розраховується аналогiчно, виходячи з 80% 
премiй, належних   перестраховикам.  
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та частка участi перестраховикiв у резервах 
заявлених, але не виплачених збиткiв.  
 
    Iнформацiя про частку перестраховика у страхових  резервах та змiни їх величин  
Вид страхових резервiв Залишок на початок року Результат змiни  за звiтний рiк  
 Залишок на кiнець звiтного року  
 
Частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй 70 ( 6) 64 
Частка перестраховикiв у Резервi заявлених, але не виплачених збиткiв 528 (495)                 
33 
Всього ЧП у страхових резервах  598 (501) 97 
  
Станом на 31.12.2018 Компанiя здiйснила оцiнку та визначила, що ознак зменшення корисностi 
активiв перестрахування не iснувало. 
 
Примiтка № 11  ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
Зареєстрований капiтал  
    На вимогу МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", що до "Звiту про власний капiтал",  у 
примiтках до фiнансової звiтностi  розкривається наступна iнформацiя: 
Зареєстрований Статутний капiтал ПрАТ СК "ОНIКС" станом на 31.12.2018 року сплачений 
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грошовими коштами та складає 25 200 000 (двадцять п'ять мiльйонiв)  гривень, кiлькiсть 
випущених простих iменних акцiй складає 7 000 000 штук, номiнальна вартiсть акцiї складає 
3,60 (три грн..60коп)  за одну просту акцiю. Неоплаченої частини Статутного капiталу не має.  
Змiни протягом звiтного перiоду в кiлькостi акцiй не вiдбувалось. 
Станом на 31.12.2018р згiдно реєстру iменних цiнних паперiв отриманого вiд 
НАЦIОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРIЮ УКРАЇНИ власниками є: 
- Товариство  з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАЛАНДIРА ХОЛДIНГ  ЛIМIТЕД" (НЕ 
191904), мiсцезнаходження: Кеннедi, буд.12, оф. Кеннедi БIЗНЕС ЦЕНТР, 2-й, Нiкосiя, Кiпр  у 
розмiрi 0,005714%; 
- 1657607814 Матицин Володимир Митрофанович (Україна) мiсцезнаходження: 
вул.Шевченко,буд.123, Кременчук, Полтавська область, 39600 у розмiрi 19,325714%; 
- 1808307368 Матицина Тетяна Юрiївна (Україна) мiсцезнаходження: 
вул.Шевченко,буд.123, Кременчук, Полтавська область, 39600 у розмiрi  80,668571%. 
 
Резервний капiтал  
     Станом на 31.12.2018 року розмiр резервного капiталу становить 58 815 тис. грн. Резервний 
капiтал складається:  з  резервного фонду  в розмiрi  3 780,0тис. грн. та сформованих вiльних 
резервiв в розмiрi 55 035 тис. грн.. Вiльнi резерви - це частка власних коштiв, якi резервуються з 
метою додаткового забезпечення платоспроможностi згiдно з прийнятою методикою здiйснення 
страхової дiяльностi. 
  
 Нерозподiлений прибуток   в консолiдованому балансi станом на 31.12.2018року склав 52 
437тис. грн.    
 Передплата за акцiї в звiтному перiодi не здiйснювалась та Група не передбачає здiйснювати 
операцiї з передплати акцiй. 
    Показник На початок звiтного перiоду 
  31.12.17р. На кiнець звiтного перiоду 
 31.12.18р. 
Статутний капiтал  25 200 25 200 
Резервний капiтал, в т ч.: 58 815 58 815 
Резервний фонд  3780   3780 
Вiльнi резерви  55 035 55 035 
Нерозподiлений прибуток  (ф1р1420) 35 904   52437 
Неконтрольована  частка 2499 2365 
Всього Власний капiтал (Ф1р1495)  122418 138817 
         
   У 2018 роцi було  використано нерозподiлений прибуток на виплату дивiдендiв акцiонерам  
материнської компанiї  в сумi 5 040 тис.грн. 
   Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться аудиторськi 
перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською компанiєю. 
 
Примiтка №12  Страховi  зобов'язання (резерви) 
   Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхового 
вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та облiк 
технiчних резервiв та частки перестраховикiв в них здiйснюється вiдповiдно до ст. 31 Закону 
України "Про страхування" та Положення про порядок формування, розмiщення та облiку 
страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженого 
Розпорядженням Державної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг № 3104 вiд 17.12.2004р.  
Страховi зобов`язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi формуються у 
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порядку передбаченому в ЗУ "Про страхування". 
  Кошти страхових резервiв розмiщувалися згiдно "Положення про обов'язковi критерiї та 
нормативи достатностi, диверсифiкованостi  та якостi активiв, якими представленi страховi 
резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя", затвердженими Розпорядженням 
№396 вiд 23.02.2016р.та (з 01.07.2016р) та  "Положення про обов'язковi критерiї i нормативи 
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi  активiв та 
ризиковостi операцiй страховика", затвердженого Розпорядженням №850 вiд 07.06.2018р. (з 
03.08.2018р). 
 
    Страховi резерви ПрАТ СК "ОНIКС" у 2018роцi формуються згiдно ст.31 Закону України 
"Про страхування" та подiляються на такi види:  
- резерв незароблених премiй  - розраховується на будь-яку звiтну дату залежно вiд часток 
надходжень, сум страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з 
попереднiх дев'яти мiсяцiв, якi складають 80 % загальної суми надходжень страхових платежiв 
по вiдповiдним видам страхування в кожному мiсяцi iз попереднiх 9-ти мiсяцiв. Доля участi 
перестраховикiв у резервах незароблених премiй розраховується аналогiчно, виходячи з 80% 
премiй, належних   перестраховикам;  
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та доля участi перестраховикiв у резервах 
заявлених, але не виплачених збиткiв.  
    Фактично сформованi  страховi резерви та змiни їх величин станом на 31.12.2018 р.: 
 
Вид страхових резервiв Залишок на початок року Результат змiни  за звiтний рiк  
 Залишок на кiнець звiтного року  
Резерв незароблених премiй 3 265 1740 5005 
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 1 696 (992) 704 
Всього  страховi резерви  4 961 748 5 709 
 
   МСФЗ та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi - МСБО) мають певнi 
застереження щодо облiку i вiдображення у звiтностi зобов'язань, зокрема, вiдповiдно до пункту 
14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик: 
а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових 
виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на 
кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi); 
б) повинен проводити перевiрку адекватностi зобов'язань; 
г) не повинен проводити взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних 
страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або 
доходiв за вiдповiдними страховими контрактами; 
?) повинен слiдкувати за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування. 
  Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на кожну звiтну 
дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi 
оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, 
що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених 
аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi 
розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю 
визнавати у звiтi про прибутки та збитки. 
   З метою адекватного оцiнювання фiнансових зобов'язань (Норматив ризиковостi операцiй)  
Компанiї та дотримання Нормативу  платоспроможностi  та достатностi капiталу проводилась 
перевiрка адекватностi сформованих резервiв. Перевiрка на адекватнiсть страхових резервiв 
проводилась з залученням Актуарiя Луць А.О. (свiдоцтво №01 - 024 вiд 10.01.2017 р., видане 
Нацiональною комiсiєю що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг).  
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Висновок актуарiя: "Страхових резервiв, сформованих Компанiєю на 31.12.2018року достатньо, 
щоб вiдповiдати своїм зобов'язання". 
   Сформованi страховi резерви, що вiдображено в фiнансовiй звiтностi є достатнiми для 
виконання своїх зобов'язань по страховим договорам, якi не закiнчили свою дiю на звiтну дату, 
та витратам, пов'язаних з виконанням цих договорiв. 
Iнформацiя про виконання нормативiв згiдно Положення про обов'язковi критерiї i нормативи 
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та 
ризиковостi операцiй страховика  затвердженого Розпорядженням №850 вiд 07.06.2018року 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 
Материнська компанiя ПрАТ СК "ОНIКС" , та дочiрнє пiдприємство ТОВ "ВАТО" не мають 
часток участi в iнших страховиках.  
Для розрахункiв приймались активи наявнi в материнськiй компанiї ПрАТ СК "ОНIКС" станом 
на 31.12.2018р. 
1. Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу  та Норматив ризиковостi операцiй 
страховика  
Прийнятнi та якiснi активи в  рядках Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Ф1)                                  
 норматив       платоспроможностi та достатностi капiталу Норматив ризиковостi 
операцiй 
 В рядках ф1 31.12.18 31.12.18 
Грошовi кошти та їх еквiваленти ряд.1165(сума рядкiв 1166 та 1167 ф1) р1165   1 696 1 696 
Зокрема  на поточних рахунках   1 696 1 696 
Вклади в банках (депозити)   р1060                 28 785 3 996 
Цiннi папери, що емiтуються державою( облiгацiї ВДП) р1060 
 1 653 
 1 653 
 
Права вимоги до перестраховикiв (резидентiв) р1180 97 97 
Непрострочена дебiторська заборгованiсть за укладеними договорами страхування та вхiдного 
перестрахування р1125 1830 - 
 
Непрострочена дебiторська заборгованiсть  за нарахованими доходами ( вiдсотки за 
банкiвськими вкладами , та за нарахованими вiдсотками за цiнними паперами, емiтентом яких є 
держава) р1140 458 - 
УСЬОГО  наявних прийнятних активiв, що приймаються на виконання  нормативу       
платоспроможностi та достатностi капiталу в т. ч до нормативу ризиковостi операцiй -
 34 519  
 
7 442 
Норматив       платоспроможностi та достатностi капiталу (З+К) на 31.12.2018р. - 17 
613 - 
Норматив ризиковостi операцiй (страховi резерви) на 31.12.2018р. - - 5 709 
Результат (+профiцит)(-дефiцит) - 16 906 1 733 
  
 В данiй таблицi вiдображено наявнi високолiквiднi активи компанiї: грошовi кошти та поточнi 
iнвестицiї в депозитнi вклади банкiв, вiдповiдно до вимог законодавства,  фактично розмiщено 
виключно у банкiвських установах "iнвестицiйного" рiвня за нацiональною шкалою не нижче 
АА та ААА.  Обсяги перестрахування, що за 2018рiк склали 1,4%,  було передано   виключно 
страховим компанiям резидентам. 
 Норматив   платоспроможностi та достатностi капiталу (З+К)  на 31.12.2018року ПрАТ СК 
"ОНIКС" виконала  з профiцитом прийнятних активiв в сумi 16 906 тис.грн.. 
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2. Норматив ризиковостi операцiй на 31.12.2018року ( страховi резерви), що становить 5 709 
тис.грн. виконано повнiстю та  може бути представлено наявними прийнятними активами, якi 
вiдповiдають вимогам диверсифiкованостi, встановлених у п. 2-4 р.V Положення в сумi 7 442 
тис.грн. 
3.  Норматив   платоспроможностi та достатностi капiталу власника iстотної участi 
дослiджувався, та  станом на 31.12.2018року ПрАТ СК "ОНIК" не є учасником в жодному 
страховику (страховиках)., норматив виконано. 
 4.Норматив якостi активiв на 31.12.2018 року вiдповiдає сумi 2 284 тис.грн., що складає 40% 
сформованих страхових резервiв. Фактично в наявностi низькоризикових  прийнятних активiв,  
якi вiдповiдають вимогам диверсифiкованостi, встановлених у п. 2-4 р.V Положення, що можуть 
братися на виконання нормативу ризиковостi операцiй в сумi 7 346тис.грн., норматив виконано. 
 
Примiтка № 14  ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
Поточнi зобов'язання  i забезпечення  Групи станом на 31.12.2018 року складають  10927 тис. 
грн., в т. ч. : 
  
Показник На 31.12.2017 р.  на 31.12.2018р. 
ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ    
Розрахунки з бюджетом, у тому числi податок на прибуток (ряд.1620,1621) 449  2482 
Поточна кредиторська  заборгованiсть за одержаними авансами   - - 
Поточна кредиторська  заборгованiсть за  страховою дiяльнiстю    50 61 
Поточнi забезпечення ( на виплату вiдпусток працiвникам)                         357                    
533 
Iншi поточнi зобов'язання    30 7 027 
Усього за роздiлом III 1 829 10 975 
   
Iнформацiя про рух поточних забезпечень за звiтний рiк: 
Вид забезпечення Залишок на початок звiтного перiоду  Створено забезпечень 
 Використано забезпечень  Сторнування не використаної частини забезпечень Сума 
очiкуваного вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення
 Залишок на кiнець звiтного перiоду 
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 357 651 427 (48)  -  533 
Iншi  -  -  - -  -  -  
Всього поточних забезпечень 357 651 427 (48)   - 533 
 
   Групою активи в заставу не надавалися, активи, щодо яких iснує обмеження, вiдсутнi. 
 
Примiтка № 15  ДОХОДИ та ВИТРАТИ 
    
 Визнанi доходи  Групи класифiкуються за видами: 
    - дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг (дiяльнiсть здiйснює материнська Компанiя  ПрАТ СК 
"ОНIКС") 
     доходи  вiд страхової дiяльностi Групи визнаються на дату надання послуг (дату початку 
страхової вiдповiдальностi компанiї) i оцiнюються згiдно з МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
Дохiд визнається, якщо iснує впевненiсть, що Компанiя отримає страхову премiю вiд 
проведення операцiй страхування та перестрахування; 
-  реалiзацiя послуг проживання в готелi, реалiзацiя послуг ресторану (дiяльнiсть здiйснює 
дочiрнє пiдприємсто ТОВ "ГК " Європейський"): 
Група визнає дохiд вiд реалiзацiї лише тодi, коли вона задовольняє iдентифiковане зобов'язання 
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щодо виконання шляхом передачi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) покупцевi (замовнику), 
тобто, коли покупець (замовник) отримує над ними контроль. Одним з основних показникiв, що 
свiдчать про передачу контролю, є передача покупцевi (замовнику) права власностi на 
продукцiю, товари або результати робiт. В деяких випадках управлiнський персонал, 
розглянувши всi чинники, може прийти до висновку про передачу контролю без передачi права 
власностi. В момент укладення договору управлiнський персонал визначає, чи задовольнить 
Група iдентифiковане зобов'язання щодо виконання з плином часу, чи у певний момент часу. 
Якщо управлiнський персонал визначає, що Група задовольнить iдентифiковане зобов'язання 
щодо виконання з плином часу, дохiд вiд реалiзацiї визнається лише тодi, коли прогрес на шляху 
до повного задоволення зобов'язання щодо виконання можна об?рунтовано оцiнити. 
Застосування МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" не мало суттєвого впливу на доходи та 
витрати 2018 року, а також активи, зобов'язання i власний капiтал Групи станом на 31 грудня 
2018 року. 
Дохiд за договорами з клiєнтами 
Дохiд, визнаний як дохiд вiд договорiв з клiєнтами: 
 
Дохiд Звiтний перiод Попереднiй перiод 
за видами продукцiї (товарiв, робiт, послуг):   
реалiзацiя послуг проживання в готелi 4 184 3 889 
реалiзацiя послуг ресторану  1 333 1 097 
за моментом визнання доходу: 
визнаний у певний момент часу 5 517 4 986 
визнаний з плином часу - - 
Всього дохiд за договорами з клiєнтами 5 517 4 986 
Залишки за договорами з клiєнтами: 
 На початок звiтного перiоду  На кiнець звiтного перiоду 
Дебiторська заборгованiсть 48 51 
Контрактнi активи - - 
Контрактнi зобов'язання 9 20 
Договори з клiєнтами не мiстять значного компоненту фiнансування. Строки сплати 
дебiторської заборгованостi за договорами, зазвичай, не перевищують 30 днiв 
Протягом звiтного та попереднього перiоду контрактнi активи не визнавались. 
Контрактнi зобов'язання включають заборгованiсть за авансами, отриманими вiд клiєнтiв. 
Протягом звiтного перiоду не вiдбулось суттєвих змiн в залишках дебiторської заборгованостi та 
контрактних зобов'язань.  
Група задовольняє зобов'язання щодо виконання в момент надання послуг. Як правило, строк з 
моменту прийняття зобов'язання до моменту його задоволення не перевищує 30 днiв. 
Компенсацiя за договорами з клiєнтами є фiксованою i не включає змiннi суми. 
Протягом звiтного перiоду Група не визнавала активи внаслiдок понесення витрат для 
отримання / виконання договорiв з клiєнтами.; 
-    iншi операцiйнi доходи, якi включають: 
        o отриманi(сплаченi) регреснi виплати;  
        o комiсiйнi винагороди вiд надання послуг iншим страховикам; 
        o вiдсотки , нарахованi на залишок коштiв на поточних рахунках; 
 -  дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв; 
 -  доходи вiд фiнансової дiяльностi : 
          o  вiдсотки за депозитами; 
          o  доходи по iнвестицiях в борговi цiннi папери емiтентом яких є держава(ОВДП); 
          o   купонний дохiд по облiгацiях емiтентiв України; 
-  iншi доходи, якi виникають в процесi звичайної дiяльностi, але не пов'язанi з операцiйною та     



 147 

фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства, якi включають. 
 
      Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо виникає зменшення майбутнiх 
економiчних вигiд, якi пов'язанi iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань, величина 
яких може бути достовiрно визначена. 
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють у 
майбутньому економiчнi вигоди або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 
перестають вiдповiдати вимогам визнання в якостi активу в Балансi. 
     Страховi виплати 
     Група вiдображає суми витрат, якi пов'язанi зi страховими виплатами, у разi, якщо був в 
наявностi укладений i дiючий договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, якi 
визначенi договором страхування як страховi, а також за наявностi документiв, якi 
пiдтверджують факт настання страхового випадку та визначають суму збитку, який був 
отриманий внаслiдок настання страхового випадку, пiсля затвердження страхового акту. 
     За 2018 рiк фактично виплачено страхових вiдшкодувань  в сумi 1238 тис.грн. .                                                                   
    До основних елементiв операцiйних витрат (собiвартiсть реалiзацiї, витрати на збут, 
адмiнiстративнi витрати) входять в т.ч.: витрати на оплату працi - 6089 тис. грн.; вiдрахування на 
соцiальнi заходи 1 318 тис. грн.; амортизацiя - 781 тис. грн.,  операцiйна оренда примiщення - 
532 тис. грн.; формування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки - 146 тис.грн., та iн.. 
Витрати, якi не включенi до статей витрат Звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний 
капiтал), а вiдображенi безпосередньо у складi власного капiталу,  вiдсутнi. 
     
Примiтка № 16   Податок на прибуток  
     Включено до  Консолiдованого звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд): 
o 2018 рiк: усього - 2 463 тис. грн., в т.ч.: поточний податок на прибуток - 2 463 тис. грн.;   
o 2017 рiк: усього - 2 615 тис. грн., в т.ч.: поточний податок на прибуток - 2 615 тис. грн.   
     Вiдображень у складi власного капiталу податку на прибуток, податкових активiв та 
податкових зобов'язань не здiйснювалось.   Дiяльностi, що припинена, протягом звiтного 
перiоду не було. 
     Вiдображень у складi власного капiталу податку на прибуток, податкових активiв та 
податкових зобов'язань не здiйснювалось.  Податковий облiк дiяльностi Група здiйснювала  
вiдповiдно до чинного законодавства України. 
     Дiяльностi, що припинена, протягом звiтного перiоду не було. 
 
Примiтка №17    IНФОРМАЦIЯ за СЕГМЕНТАМИ 
 
Звiтний перiод     
Найменування показника Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього 
 Страхування Готельнi послуги   
     
Доходи звiтних сегментiв:         
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в т.ч.: 13 040 5 517  - 18 557 
    зовнiшнiм покупцям 13 040 5 517  - 18 557 
    iншим звiтним сегментам  -  - -  - 
Дохiд вiд змiни страхових резервiв 497 -   - 497 
Iншi операцiйнi доходи 75 1 400 -  1 475 
Дохiд вiд участi в капiталi  -  - -  - 
Фiнансовi доходи  4 296 213 -  4 509 
Iншi доходи 84 1 473 -  1 557 
Усього доходiв звiтних сегментiв 17 992 8 603 0 26 595 



 148 

Нерозподiленi доходи, в т.ч.: х х 12 834 12 834 
    дохiд вiд участi в капiталi х х 12 834 12 834 
    фiнансовi доходи  х х -  - 
    iншi доходи х х  - - 
Усього доходiв Групи 17 992 8 603 12 834 39 429 
Витрати звiтних сегментiв:         
собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): -454 -4 979  - -5 433 
   зовнiшнiм покупцям -454 -4 979 -  -5 433 
   iншим звiтним сегментам           -  - -  -  
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами -876  - -  -876 
Адмiнiстративнi витрати -4 222 -882 -  -5 104 
Витрати на збут -737 -2 150 -  -2 887 
Витрати вiд змiни страхових резервiв  -  - -  - 
Iншi операцiйнi витрати -242 -345 -  -587 
Фiнансовi витрати звiтних сегментiв  - -109  - -109 
Iншi витрати -390 -7  - -397 
Усього витрат звiтних сегментiв -6 921 -8 472 0 -15 393 
Нерозподiленi витрати, в т.ч.     -2 463 -2 463 
фiнансовi витрати х х -  0 
iншi витрати х х -  0 
витрати з податку на прибуток х х -2 463 -2 463 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) iншим звiтним сегментам х
 х -  0 
Усього витрат Групи -6 921 -8 472 -2 463 -17 856 
Фiнансовий результат дiяльностi сегмента 11 071 131 -  11 202 
4. Фiнансовий результат дiяльностi Групи 11 071 131 10 371 21 573 
Активи звiтних сегментiв:         
Основнi засоби 68 19 577 - 19 645 
Iншi необоротнi активи 343 18 -  361 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 30 515 11 599  - 42 114 
Частка перестраховика у страхових резервах 97  - -  97 
Iншi оборотнi активи 4 046 863 -  4 909 
Нерозподiленi активи, в т.ч.  -  - 88 375 88 375 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  -  - 88 375 88 375 
Усього активiв Групи 35 069 32 057 88 375 155 501 
Зобов'язання звiтних сегментiв:         
Довгостроковi зобов'язання 5 709  - -  5 709 
Поточнi зобов'язання 441 8 071 -  8 512 
Нерозподiленi зобов'язання, в т.ч.  -  - 2 463 2 463 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з податку на прибуток  -  -
 2 463 2 463 
Усього зобов'язань Групи 6 150 8 071 2 463 16 684 
 
Попереднiй перiод     
Найменування показника Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього 
 Страхування Готельнi послуги   
     
Доходи звiтних сегментiв:         
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в т.ч.: 15 333 4 986 -  20 319 
    зовнiшнiм покупцям 15 333 4 986  - 20 319 
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    iншим звiтним сегментам  -  -  - 0 
Дохiд вiд змiни страхових резервiв  -  - -  0 
Iншi операцiйнi доходи 51 918  - 969 
Дохiд вiд участi в капiталi  -  - -  0 
Фiнансовi доходи  3 254 -  -  3 254 
Iншi доходи 20 -  -  20 
Усього доходiв звiтних сегментiв 18 658 5 904 0 24 562 
Нерозподiленi доходи, в т.ч.: х х 1 967 1 967 
    дохiд вiд участi в капiталi х х 1 967 1 967 
    фiнансовi доходи  х х -  - 
    iншi доходи х х -  - 
Усього доходiв Групи 18 658 5 904 1 967 26 529 
Витрати звiтних сегментiв:         
собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): -333 -4 536  - -4 869 
   зовнiшнiм покупцям -333 -4 536 -  -4 869 
   iншим звiтним сегментам -  -   - -  
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами -419  - -  -419 
Адмiнiстративнi витрати -3 714 -794 -  -4 508 
Витрати на збут -551 -2 260 -  -2 811 
Витрати вiд змiни страхових резервiв -633 -  -  -633 
Iншi операцiйнi витрати  - -23 -  -23 
Фiнансовi витрати звiтних сегментiв  - -2 579 -  -2 579 
Iншi витрати -6 -446 -  -452 
Усього витрат звiтних сегментiв -5 656 -10 638 - -16 294 
Нерозподiленi витрати, в т.ч.  - -  -2 615 -2 615 
фiнансовi витрати х х -  0 
iншi витрати х х  - 0 
витрати з податку на прибуток х х -2 615 -2 615 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) iншим звiтним сегментам х
 х -  0 
Усього витрат Групи -5 656 -10 638 -2 615 -18 909 
Фiнансовий результат дiяльностi сегмента 13 002 -4 734 -  8 268 
4. Фiнансовий результат дiяльностi Групи 13 002 -4 734 -648 7 620 
Активи звiтних сегментiв:  -  - -  -  
Основнi засоби 18 20 284 -  20 302 
Iншi необоротнi активи 337 22 -  359 
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 7 177 -  -  7 177 
Частка перестраховика у страхових резервах 598 -   - 598 
Iншi оборотнi активи 5 292 4 833 -  10 125 
Нерозподiленi активи, в т.ч. -  - 75 540 75 540 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 15 107 -  75 540 90 647 
Усього активiв Групи 28 529 25 139 75 540 129 208 
Зобов'язання звiтних сегментiв:         
Довгостроковi зобов'язання 4 961  - -  4 961 
Поточнi зобов'язання 250 1 148 -  1 398 
Нерозподiленi зобов'язання, в т.ч.  - -  431 431 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з податку на прибуток  - - 
 431 431 
Усього зобов'язань Групи 5 211 1 148 431 6 790 
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Примiтка № 18   Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони  
До зв'язаних сторiн Група вiдносить: 
- юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в Групi, яка надає їм змогу суттєво 
впливати на дiяльнiсть компанiї (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво 
впливати на дiяльнiсть компанiї, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу 
компанiї); 
- юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для компанiї; 
- юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому компанiя є контролюючим 
учасником; 
- фiзичних осiб - членiв провiдного управлiнського персоналу компанiї; 
- близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку у Групi, яка надає їм змогу суттєво 
впливати на дiяльнiсть Групи, та членiв провiдного управлiнського персоналу Групи. 
Доходи та витрати за операцiями з  пов'язаними сторонами за звiтний перiод: 
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї  пiд спiльним контролем
 Провiдний управлiнський персонал  асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi 
сторони 
Страховi премiї пiдписанi - - - 217 712 
Премiї, переданi у перестрахування - - - - - 
Вартiсть придбаних товарно-матерiальних цiнностей, робiт, послуг - - - 433
 348 
Iншi операцiйнi доходи - - - - - 
Процентнi доходи - - - - - 
Дивiденди виплаченi 5 040 - - - - 
Iншi доходи - - - - - 
 
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець звiтного перiоду 
 
Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) Компанiї  пiд спiльним контролем
 Провiдний управлiнський персонал  асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi 
сторони 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - - - -
 42 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами - - - 37
 - 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - - - 250 26 
 
 
Виплати, одержанi провiдним управлiнським  персоналом  
   
Види виплат  Звiтний перiод Попереднiй перiод 
Поточнi виплати (заробiтна плата) 660 620 
Довгостроковi виплати - - 
Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - - 
Виплати при звiльненнi - - 
Платежi на основi акцiй - - 
Позики - - 
Всього 660 620 
 
Примiтка № 19  Виплати працiвникам  
Група має тiльки короткостроковi зобов'язання перед працiвниками. При визначеннi величини 
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зобов'язань у вiдношеннi короткострокових винагород працiвникам дисконтування не 
застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання працiвниками своїх трудових 
обов'язкiв. Система та розмiр оплати працi затверджується штатними розкладами, iншими 
наказами (розпорядженнями).Простроченої заборгованостi станом на 31.12.2018 року не має. 
       
Примiтка № 20   Умовнi активи та умовнi зобов'язання  
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року Група не мала умовних активiв та 
зобов'язань, iнформацiя про яких повинна розкриватися в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до 
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". 
        
Примiтка № 21  Перекласифiкацiї та виправлення помилок в фiнансовiй звiтностi 
Перекласифiкацiї та виправлення помилок в фiнансовiй звiтностi не проводились. 
Вплив змiн в облiковiй полiтицi, пов'язаних iз застосуванням нових стандартiв, вiдображено в 
Примiтцi  №1. 
 
Примiтка № 22  Перехiд на новi та переглянутi стандарти 
Новi стандарти, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2019 року i пiзнiше 
МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що 
починається з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Стандарт замiнює МСБО 17 "Оренда", Тлумачення 
КТМФЗ 4 "Визначення наявностi в договорi ознак оренди", Тлумачення ПКТ 15 "Операцiйна 
оренда - заохочення" та Роз'яснення ПКТ 27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну 
форму угоди про оренду". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання i 
розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з 
використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно до порядку облiку, передбаченому в 
МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для 
орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i 
короткострокової оренди (тобто оренди зi строком не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку 
оренди орендар визнаватиме зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з 
оренди), а також актив, що представляє право користування базовим активом протягом строку 
оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати 
вiдсотковi витрати за зобов'язанням з оренди окремо вiд витрат з амортизацiї активу у формi 
права користування. Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при 
настаннi певної подiї (наприклад, змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в 
результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У 
бiльшостi випадкiв орендар враховуватиме суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi 
коригування активу у формi права користування. Порядок облiку для орендодавцiв, вiдповiдно 
до МСФЗ 16, практично не змiниться, порiвняно з чинними вимогами МСБО 17. Орендодавцi 
продовжуватимуть класифiкувати оренду, використовуючи тi самi принципи класифiкацiї, що й 
у МСБО 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну та фiнансову. 
Група не застосовувала МСФЗ 16 до своєї фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Група планує 
застосовувати МСФЗ 16, починаючи з 1 сiчня 2019 року, ретроспективно до кожного 
попереднього звiтного перiоду. Група прийме рiшення застосовувати МСФЗ 16 до контрактiв, 
якi ранiше були визначенi як договори оренди iз застосуванням МСБО 17 та КТМФЗ 4. Група 
прийме рiшення використовувати винятки, запропонованi МСФЗ 16 щодо договорiв оренди, для 
яких термiн оренди закiнчується протягом 12 мiсяцiв з дати первiсного застосування, та 
договорiв оренди, для яких базовий актив має низьку вартiсть.  
МСФЗ 17 "Страховi контракти" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, 
що починається з або пiсля 1 сiчня 2021 року та замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти".  
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя та 
страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування), незалежно 
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вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй i фiнансових iнструментiв з 
умовами дискрецiйної участi. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв 
страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. У вiдповiдностi до МСФЗ 
17, компанiям необхiдно буде застосовувати модель поточної оцiнки, яка передбачає здiйснення 
переоцiнки в кожному звiтному перiодi. Контракти будуть оцiнюватися iз застосуванням таких 
елементiв, як: 
- дисконтованi грошовi потоки, зваженi з врахуванням ймовiрностi;  
- коригування на очевидний ризик; 
- сервiсна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, 
який визнається рiвномiрно.  
Стандарт дозволяє обирати мiж визнанням змiн в ставках дисконтування у звiтi про прибутки та 
збитки або безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. Вибiр буде вiдображати те, як 
страховi компанiї будуть облiковувати свої фiнансовi активи у вiдповiдностi до МСФЗ 9. 
Дозволяється використання спрощеного методу розподiлу премiї для зобов'язань за 
короткостроковими контрактами для страхових компанiй, якi не займаються страхуванням 
життя. Передбачена модифiкацiя загальної моделi оцiнки для деяких договорiв страхування 
життя, в яких передбачено участь страхувальникiв в розподiлi доходу вiд базових активiв. Облiк 
виручки буде зiставним з положеннями МСФЗ 15, окрiм депозитних складових. Розрахунок буде 
здiйснюватися на бiльш низькому рiвнi деталiзацiї порiвняно з тим, що страховi компанiї 
використовують на даний час.  
До того часу, поки не буде завершена детальна перевiрка, неможливо зробити об?рунтовану 
оцiнку впливу МСФЗ 17 на майбутню фiнансову звiтнiсть Групи. 
 
Змiни до стандартiв, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2019 року i пiзнiше. 
Поправки до МСФЗ 9 "Особливостi передплати з негативним вiдшкодуванням" вступають в 
силу з 1 сiчня 2019 року, з можливiстю дострокового застосування. Вiдповiдно до МСФЗ 9, 
борговий iнструмент може бути оцiнений за амортизованою собiвартiстю або за справедливою 
вартiстю через iнший сукупний дохiд, за умови, що договiрнi грошовi потоки є "виключно 
платежами основної суми та вiдсоткiв за основною сумою заборгованостi" (критерiй SPPI) та 
iнструмент утримується  в межах вiдповiдної бiзнес-моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до 
МСФЗ 9 пояснюють, що фiнансовий актив не вiдповiдає критерiю SPPI, незалежно вiд подiї або 
обставини, що викликає дострокове розiрвання контракту, i незалежно вiд того, яка сторона 
сплачує або отримує розумну компенсацiю за дострокове розiрвання контракту. Поправки 
повиннi бути застосованi ретроспективно. Цi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть 
Групи. 
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в 
асоцiйованi пiдприємства" були випущенi в вереснi 2014 року, а в груднi 2015 року дату набуття 
чинностi поправок було перенесено не невизначений строк до завершення проекту дослiдження 
у вiдношеннi методу участi в капiталi (дострокове застосування допускається). Поправки 
розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над 
дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємству. 
Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають внаслiдок продажу або внесення 
активiв, якi представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", в 
угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, 
визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу 
або передачi активiв, що не представляють собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток 
участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному 
пiдприємствi. У зв'язку з невизначеним строком набуття чинностi поправок до МСФЗ 10 та 
МСБО 28, управлiнський персонал Групи не розглядав питання, чи буде суттєвим вплив 
застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть Групи в майбутньому. 
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Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" стосуються бухгалтерського облiку, коли 
доповнення, скорочення або врегулювання планiв вiдбувається протягом звiтного перiоду. 
Поправки вказують на те, що, коли доповнення, скорочення або врегулювання планiв 
вiдбуваються протягом рiчного звiтного перiоду, суб'єкт господарювання зобов'язаний: 
- визначити вартiсть поточного обслуговування протягом решти перiоду пiсля доповнення, 
скорочення або врегулювання планiв, використовуючи актуарнi припущення, використанi для 
переоцiнки чистого встановленого зобов'язання, що вiдображає переваги, запропонованi згiдно з 
планом та активами плану пiсля цiєї подiї; 
- визначити чистий вiдсоток за залишком перiоду пiсля доповнення, скорочення або 
врегулювання планiв, використовуючи: чисте встановлене зобов'язання, що вiдображає вигоди, 
запропонованi за планом, i активи плану пiсля цiєї подiї; i ставку дисконту, яка 
використовується для переоцiнки чистого встановленого зобов'язання. 
Поправки також роз'яснюють, що суб'єкт господарювання спочатку визначає будь-якi витрати за 
минулi послуги, або прибуток або збиток при розрахунках, не враховуючи вплив максимального 
обсягу активiв. Ця сума визнається у прибутку або збитку. Пiсля цього суб'єкт господарювання 
визначає вплив граничної величини активiв пiсля змiни, згортання або погашення плану. Будь-
яка змiна в цьому вiдношеннi, за винятком сум, включених до чистого вiдсотка, визнається в 
iншому сукупному доходi. Поправки застосовуються до доповнення, скорочення або 
врегулювання планiв, що вiдбуваються на початку або пiсля початку першого рiчного звiтного 
перiоду, який починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом дострокового 
застосування. Цi поправки застосовуватимуться лише до будь-яких майбутнiх доповнень, 
скорочень або врегулювання планiв Групи. 
Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" роз'яснюють, що 
суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" до довгострокових 
iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, до яких метод власного капiталу не 
застосовується, але якi, по сутi, є частиною чистих iнвестицiй в асоцiйоване або спiльне 
пiдприємство. Дане роз'яснення актуальне, оскiльки мається на увазi, що модель очiкуваних 
кредитних збиткiв, наведена в МСФЗ 9, застосовується до таких довгострокових iнвестицiй. 
Поправки також роз'яснюють, що при застосуваннi МСФЗ 9 суб'єкт господарювання не враховує 
будь-якi збитки асоцiйованого або спiльного пiдприємства, або будь-якi збитки вiд знецiнення 
чистої iнвестицiї, якi визнаються як коригування чистих iнвестицiй пiдприємства в асоцiйоване 
або спiльне пiдприємство, що випливають iз застосування МСБО 28. Поправки повиннi бути 
застосованi ретроспективно та вступають в силу з 1 сiчня 2019 року, з можливiстю дострокового 
застосування. За оцiнками управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на 
фiнансову консолiдовану звiтнiсть Групи. 
Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" уточнюють, що, коли суб'єкт господарювання 
отримує контроль над бiзнесом, що є спiльною операцiєю, вiн застосовує вимоги до об'єднання 
бiзнесу, що здiйснюється поетапно, включаючи переоцiнку ранiше утримуваних активiв та 
зобов'язань спiльної дiяльностi за справедливою вартiстю. При цьому набувач переглядає усю, 
ранiше належну йому, частку участi в спiльнiй операцiї. Суб'єкт господарювання застосовує цi 
поправки до об'єднання бiзнесу, для яких дата придбання є на або пiсля початку першого 
рiчного звiтного перiоду, що починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом 
дострокового застосування. Цi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Групи. 
Поправки до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" уточнюють, що попереднi частки в цiй спiльнiй 
операцiї не переглядаються. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки до операцiй, в яких 
вiн отримує спiльний контроль на або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що 
починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з дозволом дострокового застосування. Наразi 
цi змiни не застосовуються до Групи, але можуть застосовуватися до майбутнiх операцiй. 
Поправки до МСБО 12 "Податки на прибуток" уточнюють, що податок на прибуток, 
нарахований на дивiденди, безпосередньо пов'язаний з минулими операцiями або подiями, якi 
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генерували прибуток, що розподiляється власникам. Таким чином, суб'єкт господарювання 
визнає податку на прибуток, нарахований на дивiденди, у прибутку або збитку, iншому 
сукупному доходi або капiталi, вiдповiдно, коли суб'єкт господарювання первiсно визнало цi 
минулi операцiї або подiї. Цi поправки застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi 
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, при цьому дозволено дострокове 
застосування. Коли Товариство вперше застосує цi поправки, воно застосує їх до податку на 
прибуток, нарахованого на дивiденди, визнанi на або пiсля початку найпершого порiвняльного 
перiоду. За оцiнками управлiнського персоналу, поправки не вплинуть суттєво на фiнансову 
звiтнiсть Групи. 
Поправки до МСБО 23 "Витрати на позики" уточнюють, що суб'єкт господарювання розглядає 
як частину загальних позик будь-яке запозичення, спочатку зроблене для створення 
квалiфiкованого активу, коли дiї, необхiднi для пiдготовки цього активу до його цiльового 
використання або продажу, завершенi. Суб'єкт господарювання застосовує цi поправки до 
витрат на позики, понесенi на або пiсля початку рiчного звiтного перiоду, в якому суб'єкт 
господарювання вперше застосовує цi поправки. Суб'єкт господарювання застосовує цi 
поправки для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, з 
дозволом дострокового застосування. Наразi цi змiни не застосовуються до Групи, але можуть 
застосовуватися до майбутнiх операцiй. 
 
Новi тлумачення, що були випущенi та набудуть чинностi з 1 сiчня 2019 року i пiзнiше. 
Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть вiдносно розрахунку податку на прибуток" набирає 
чинностi з 1 сiчня 2019 року. Тлумачення надає роз'яснення у визначеннi податку на прибуток в 
ситуацiї, коли iснує невизначенiсть щодо вимог податкових органiв вiдносно конкретної 
операцiї або обставин. Основним є критерiй: чи є високою ймовiрнiсть того, що податковий 
орган погодиться з трактуванням податкового законодавства, яке застосувало пiдприємство пiд 
час складання податкової декларацiї. Якщо так, то пiдприємство вiдобразить в фiнансовiй 
звiтностi таку ж суму податку на прибуток, як i в податковiй декларацiї, та розкриє iнформацiю 
стосовно невизначеностi. Якщо нi, то сума, вiдображена в фiнансовiй звiтностi, буде 
вiдрiзнятися вiд суми, вiдображеної в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з 
врахуванням невизначеностi. Група буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. 
 
Примiтка № 22  Подiї пiсля дати балансу. 
     02.01.2019року, тобто пiсля дати  31.12.2018 року, була прийнята та затверджена Внутрiшня 
Полiтика з формування технiчних резервiв ПрАТ СК "ОНIКС". Склад технiчних резервiв та 
методи розрахункiв резервiв згiдно  прийнятої Внутрiшньої полiтики  не вплинули на показники 
фiнансової звiтностi за 2018рiк.  
   Iнших подiй,  пiсля дати 31.12.2018року, якi б суттєво вплинули на показники фiнансової 
звiтностi Групи або потребували б окремого висвiтлення, не вiдбулося. 
 
Дата затвердження  фiнансової звiтностi 09.04.2019 року 
 
Генеральний директор    А.П.Лавриков                              
Головний бухгалтер                           Н.В.Юшко                
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XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "КИЇВАУДИТ" 
2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

01204513 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, 
оф.306 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

1970 

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 313/4.1, дата: 30.07.2015 

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Суттєва невизначенiсть, що 
стосується безперервностi 

дiяльностi 
Ми звертаємо увагу на Примiтку № 
2 "Економiчне середовище, в якому 
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть" 

та Примiтку № 3 "Плани щодо 
безперервної дiяльностi", в яких 

йдеться про можливий вплив 
полiтичної та економiчної кризи  в 

Українi на здатнiсть Компанiї 
продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. Нашу думку 
щодо цього питання не було 

модифiковано. 
 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 672-ОС/19-19, дата: 
22.02.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.03.2019, дата 
закінчення: 09.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 09.04.2019 
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
140 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  
Звiт незалежного аудитора 
щодо фiнансової звiтностi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "ОНIКС" 
станом на 31 грудня 2018 року 
Адресат: 
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Акцiонери  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ 
"ОНIКС" 
Управлiнський персонал  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ 
КОМПАНIЇ "ОНIКС" 
Думка  
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" (далi - ПрАТ СК "ОНIКС" або Компанiя), що складається 
з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звiту про фiнансовi  результати 
(Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв та Звiту про власний капiтал за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2018 року, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий 
виклад значущих облiкових полiтик.  
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 
аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 року, її фiнансовi результати  i грошовi 
потоки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової 
звiтностi. 
Основа для думки  
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 
вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора 
за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї, 
згiдно з "Кодексом етики професiйних бухгалтерiв" Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали всi iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих 
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 
Ми звертаємо увагу на Примiтку № 2 "Економiчне середовище, в якому Компанiя здiйснює 
свою дiяльнiсть" та Примiтку № 3 "Плани щодо безперервної дiяльностi", в яких йдеться про 
можливий вплив полiтичної та економiчної кризи  в Українi на здатнiсть Компанiї 
продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не було 
модифiковано. 
Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
1. Страховi резерви Компанiї станом на 31.12.2018 представленi: 
  резервом збиткiв в розмiрi 704 тис. грн.; 
  резервом незароблених премiй в розмiрi 5 005 тис. грн. 
Як зазначено в Примiтцi № 12, перевiрка адекватностi сформованих страхових резервiв була 
здiйснена актуарiєм, за висновком якого страхових резервiв, сформованих Компанiєю станом 
на 31.12.2018, достатньо, щоб вiдповiдати своїм зобов'язанням. 
Ми визнали це питання ключовим питанням аудиту, тому що результат перевiрки 
адекватностi страхових зобов'язань залежить вiд вхiдних даних, наданих Компанiєю, та 
припущень, використаних актуарiєм. 
Нашi аудиторськi процедури включали, зокрема: перевiрку цiлiсностi та точностi вхiдних 
даних, використаних актуарiєм; аналiз припущень, використаних актуарiєм; оцiнку загального 
представлення страхових резервiв (зобов'язань) в фiнансовiй звiтностi Компанiї. 
Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для 
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отримання доказiв стосовно вiдображення страхових резервiв в фiнансовiй звiтностi. 
2. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2018  представленi: 
  державними облiгацiями на загальну суму 1 653 тис. грн.; 
  депозитами, розмiщеними в банках, на загальну суму 28 785 тис. грн.; 
  iнвестицiями в iнструменти капiталу (акцiями) на загальну суму 77 тис. грн. 
Iнформацiя про поточнi фiнансовi iнвестицiї розкрита Компанiєю в Примiтцi № 5 до 
фiнансової звiтностi. Iнвестицiї в державнi облiгацiї та депозити вiдображенi в фiнансовiй 
звiтностi за амортизованою собiвартiстю, вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та 
облiкової полiтики Компанiї. Станом на 31.12.2018 оцiночний резерв пiд можливi очiкуванi 
кредитнi збитки за депозитами становив 145 тис. грн. 
Ми придiлили особливу увагу цьому питанню у зв'язку з тим, що класифiкацiя  фiнансових 
активiв як таких, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, та оцiнювання резерву пiд 
очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами включає значнi судження та оцiнки 
управлiнського персоналу, включаючи тестування грошових потокiв вiд фiнансового активу, 
визначення критерiїв значного зростання кредитного ризику та оцiнку ймовiрностi настання 
кредитних збиткiв. 
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: аналiз облiкової 
полiтики Компанiї на предмет вiдповiдностi вимогам МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"; аналiз 
бiзнес-моделi, що використовується Компанiєю для управлiння фiнансовими активами; аналiз 
методики розрахунку резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; перевiрка оцiнок, здiйснених 
управлiнським персоналом щодо ймовiрностi настання кредитних збиткiв; повторне 
обчислення розмiру резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. 
Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для 
отримання доказiв стосовно вiдображення фiнансових iнвестицiй в фiнансовiй звiтностi. 
3. Iнформацiя щодо пов'язаних сторiн та операцiй з ними розкрита Компанiєю в Примiтцi 
№ 17 до фiнансової звiтностi. Протягом 2018 року Компанiя здiйснювала з пов'язаними 
сторонами операцiї страхування, отримувала товари (роботи, послуги). Загальна сума 
страхових премiй за операцiями з пов'язаними сторонами протягом 2018 року склала 712 тис. 
грн. 
Ми звернули увагу на це питання пiд часу аудиту фiнансової звiтностi у зв'язку з тим, що 
вiдносини мiж пов'язаними сторонами можуть суттєво впливати на прибуток або збиток та на 
фiнансовий стан Компанiї.  
Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступнi процедури: iдентифiкацiя 
пов'язаних сторiн; отримання розумiння вiдносин i операцiй Компанiї з пов'язаними 
сторонами; аналiз регiстрiв бухгалтерського облiку; перевiрка документiв; оцiнювання 
повноти та точностi розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами в 
фiнансовiй звiтностi.  
Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для 
отримання доказiв стосовно розкриття iнформацiї про операцiї з пов'язаними сторонами в 
фiнансовiй звiтностi. 
Iнша iнформацiя 
Управлiнський персонал ПрАТ СК "ОНIКС" несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша 
iнформацiя складається iз: 
  Звiту  керiвництва за 2018 рiк, що складений вiдповiдно до Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV; 
  рiчних звiтних даних страховика, якi складаються та подаються вiдповiдно до "Порядку 
складання звiтних даних страховикiв", затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 № 39; 
  iнформацiї, яка мiститься в окремих роздiлах Регулярної рiчної iнформацiї емiтента 
цiнних паперiв, що розкривається у вiдповiдностi до "Положення про розкриття iнформацiї 
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емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 03.12.2013  № 2826,  
але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо рiчних звiтних даних страховика мiститься в Звiтi з надання впевненостi 
щодо рiчних звiтних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС" за 2018 рiк. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та, при цьому, розглянути, 
чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 
суттєве викривлення. 
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 
зобов'язанi повiдомити про цей факт. 
Ми не виявили фактiв, якi б свiдчили про: 
  неузгодженiсть Звiту керiвництва ПрАТ СК "ОНIКС" за 2018 рiк iз  фiнансовою 
звiтнiстю Компанiї за 2018 рiк;   
  невiдповiднiсть Звiту керiвництва вимогам законодавства; 
  наявнiсть суттєвих викривлень у Звiтi керiвництва; 
  наявнiсть суттєвих викривлень в рiчних звiтних даних страховика. 
Якщо пiсля ознайомлення з усiєю iнформацiєю, яка мiститься в роздiлах Регулярної рiчної 
iнформацiї емiтента цiнних паперiв, ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, 
ми повiдомимо iнформацiю про це питання, тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 
та, у разi потреби, доведемо до вiдома користувачiв фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал  ПрАТ СК "ОНIКС" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 
подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, 
яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Компанiї  продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Компанiї. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої  впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
що мiстить нашу думку. Обгрунтована  впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 
фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
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професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  Крiм того, ми: 
  iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
  отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
  оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть  облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  
  доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi незалежного аудитора до 
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї 
є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту незалежного аудитора. Втiм, майбутнi подiї або 
умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
  оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi, включно з 
розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi результати аудиту, включаючи будь-якi 
суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також заявляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, що ми виконали 
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi 
питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 
також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 
питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 
Звiт щодо вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 
№ 3480-IV  
На виконання вимог частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV) ми розглянули 
iнформацiю, наведену Компанiєю в Звiтi керiвництва за 2018 рiк.  
Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання Звiту керiвництва несе управлiнський 
персонал ПрАТ СК "ОНIКС". Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та 
пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб Звiт керiвництва не мiстив 
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, 
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адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для пiдготовки Звiту керiвництва. 
Наша перевiрка нефiнансової iнформацiї, що мiститься в Звiтi керiвництва, проведена з метою 
висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 401 Закону № 
3480-IV, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 401 
Закону № 3480-IV. Ми виконали цю перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв завдань 
з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. 
Перевiрка обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:  
  розгляд iнформацiї, наведеної в Звiтi керiвництва, з метою визначення того, чи вся 
iнформацiя розкрита у вiдповiдностi до вимог статтi 401 Закону № 3480-IV;  
  запити персоналу Компанiї, вiдповiдальному за пiдготовку Звiту керiвництва, з метою 
отримання розумiння процедур контролю за збором i реєстрацiєю даних та iнформацiї, 
наведених в Звiтi керiвництва; 
  огляд документiв, що пiдтверджують iнформацiю, наведену в Звiтi керiвництва;  
  виконання аналiтичних процедур щодо розкриття кiлькiсних показникiв в Звiтi 
керiвництва;  
  порiвняння iнформацiї, наведеної в Звiтi керiвництва з фiнансовою звiтнiстю Компанiї 
за 2018 рiк та нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту фiнансової звiтностi Компанiї. 
За результатами перевiрки iнформацiї, що включена в Звiт керiвництва ПрАТ СК "ОНIКС" за 
2018 рiк, ми не виявили суттєвих викривлень та фактiв, якi б свiдчили про суттєву 
невiдповiднiсть цiєї iнформацiї вимогам законодавства, зокрема статтi 401 Закону № 3480-IV.  
Звiт щодо вимог пункту 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 
аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII 
Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та тривалiсть виконання завдання 
ТОВ "КИЇВАУДИТ" було призначено на виконання завдання з обов'язкового аудиту 
фiнансової звiтностi ПрАТ СК "ОНIКС" за 2018 рiк рiшенням позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ОНIКС" вiд 20 лютого 2019 року. 
Безперервна  тривалiсть виконання завдань  з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi  
ПрАТ СК "ОНIКС" становить 3 роки. 
Аудиторськi оцiнки 
Ми виконували завдання з аудиту фiнансової звiтностi Компанiї вiдповiдно до МСА. З метою 
забезпечення основи для iдентифiкацiї й оцiнки ризикiв суттєвого викривлення  фiнансової 
звiтностi ми виконали процедури оцiнки ризикiв, якi включали: 
  запити управлiнському персоналу та iншим вiдповiдальним працiвникам Компанiї з 
метою отримання iнформацiї для iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 
шахрайства або помилки; 
  аналiтичнi процедури;  
  спостереження; 
  iнспектування документiв. 
Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення 
фiнансової звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спланований i 
виконується вiдповiдно до МСА. Потенцiйний вплив властивих обмежень є особливо 
значущим у випадку викривлення внаслiдок шахрайства. Тому, протягом усього аудиту ми 
зберiгали професiйний скептицизм, визнаючи можливiсть iснування суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства, незважаючи на минулий досвiд щодо сумлiнностi та чесностi 
управлiнського персоналу i тих, кого надiлено найвищими повноваженнями. 
Ми наводимо статтi фiнансової звiтностi, якi, за нашими оцiнками, мають високий ризик 
суттєвого викривлення, аудиторськi процедури, якi ми виконали у вiдповiдь на цi ризики, а 
також основнi застереження щодо таких ризикiв: 
1) Ризик суттєвого викривлення статтi фiнансової звiтностi "Страховi резерви" внаслiдок 
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вiдхилення вiд вимог МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
Нашi аудиторськi процедури включали: перевiрку цiлiсностi та точностi вхiдних даних, 
використаних актуарiєм, який пiдтверджував адекватнiсть страхових резервiв; аналiз 
припущень, використаних актуарiєм; оцiнка загального представлення страхових резервiв 
(зобов'язань) в фiнансовiй звiтностi Компанiї. 
За результатами виконаних процедур ми дiйшли до висновку, що стаття "Страховi резерви" не 
мiстить суттєвого викривлення. Це питання також висвiтлено в роздiлi "Ключовi питання 
аудиту" нашого Звiту. 
2) Ризик суттєвого викривлення статтi фiнансової звiтностi "Поточнi фiнансовi iнвестицiї" 
внаслiдок вiдхилення вiд вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 
Нашi аудиторськi процедури включали: аналiз облiкової полiтики Компанiї на предмет 
вiдповiдностi вимогам МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"; аналiз бiзнес-моделi, що 
використовується Компанiєю для управлiння фiнансовими активами; аналiз методики 
розрахунку резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; перевiрка оцiнок, здiйснених 
управлiнським персоналом щодо ймовiрностi настання кредитних збиткiв; повторне 
обчислення розмiру резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. 
За результатами виконаних процедур ми дiйшли до висновку, що стаття "Поточнi фiнансовi 
iнвестицiї" не мiстить суттєвого викривлення. Це питання також висвiтлено в роздiлi 
"Ключовi питання аудиту" нашого Звiту. 
Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 
iз шахрайством 
Iнформацiя щодо результативностi аудиту наведена в пiдроздiлi "Аудиторськi оцiнки" роздiлу 
"Звiт щодо вимог пункту 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 
аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII" нашого звiту. 
Цiлями нашого аудиту стосовно шахрайства були: 
- iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства;  
- отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо оцiнених ризикiв суттєвих 
викривлень внаслiдок шахрайства, шляхом розробки та виконання аудиторських процедур;  
- вжиття належних заходiв у вiдповiдь на шахрайство або пiдозрюване шахрайство, 
iдентифiковане пiд час аудиту. 
У доповнення до процедур, описаних в попередньому роздiлi, ми здiйснили: тестування 
записiв бухгалтерського облiку та всiх коригувань, зроблених при складаннi фiнансової 
звiтностi; огляд облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, на наявнiсть 
упередженостi; аналiз економiчного обгрунтування значущих операцiй.   
Ми не виявили будь-яких  обставин, якi б могли свiдчити про можливiсть того, що фiнансова 
звiтнiсть Компанiї мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 
Узгодженiсть аудиторського звiту та додаткового звiту для Наглядової ради  
Ми пiдтверджуємо, що наш Звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звiтом, 
пiдготовленим i наданим Наглядовiй радi ПрАТ СК "ОНIКС",  згiдно з вимогами пункту 3 
статтi 35 Закону України  "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 
21.12. 2017 № 2258-VIII. 
Iншi послуги 
Ми не надавали Компанiї будь-яких послуг, заборонених законодавством. Ми не надавали 
аудиторськi послуги будь-яким контрольованим Компанiєю суб'єктам господарювання. 
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства та Мiжнародних стандартiв з надання 
впевненостi, зокрема МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи 
оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї", ми надали Компанiї аудиторськi послуги з 
надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних страховика за 2018 рiк.  
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 
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Обсяг нашого аудиту охоплював фiнансову звiтнiсть Компанiї як окремого суб'єкта 
господарювання з метою висловлення думки про те, чи складена фiнансова звiтнiсть, в усiх 
суттєвих аспектах, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.      
Ми розробили i виконали аудиторськi процедури, характер i обсяг яких грунтувався на нашiй 
оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi на рiвнi тверджень. Пiд час 
розробки плану аудиту ми отримали розумiння Компанiї i її середовища для того, щоб виявити 
i оцiнити ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, в тому числi внаслiдок 
шахрайства або помилки. Ми оцiнили ризики суттєвого викривлення на рiвнi тверджень за 
кожним класом операцiй, залишком рахунку i розкриттям iнформацiї та розробили подальшi 
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики. Для класiв операцiй, залишкiв рахункiв i 
розкриття iнформацiї з бiльшим ризиком суттєвого викривлення ми виконали аудиторськi 
процедури в бiльшому обсязi та з бiльшим розмiром аудиторської вибiрки.  
В результатi виконання аудиторських процедур ми отримали обгрунтовану впевненiсть у 
тому, що фiнансова звiтнiсть, в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок 
шахрайства або помилки. Обгрунтована впевненiсть - це високий рiвень впевненостi, проте не 
є абсолютним рiвнем впевненостi, оскiльки iснують властивi обмеження аудиту, якi 
призводять до того, що бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких аудитор формує 
висновки та на яких грунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, нiж 
остаточними. Властивi обмеження аудиту є наслiдком: характеру фiнансової звiтностi, 
характеру аудиторських процедур; та того, що аудит проводився у межах визначеного перiоду 
часу. 
Ключовим партнером з аудиту фiнансової звiтностi Компанiї за 2018 рiк  була призначена 
Соловйова Марина Леонiдiвна, яка  включена до Реєстру  аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 
дiяльностi, що ведеться Аудиторською палатою України, пiд номером 100365 та має досвiд 
перевiрки фiнансової звiтностi страхових компанiй бiльше 10 рокiв. Ключовий партнер є 
незалежним по вiдношенню до ПрАТ СК "ОНIКС", згiдно з Кодексом Етики Професiйних 
Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв та етичними вимогами, 
застосовними в Українi до  аудиту фiнансової звiтностi. 
Звiт щодо вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 
Iнформацiя, що викладена нижче, є результатом проведення нами процедур в межах 
аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 
року, та наводиться на виконання "Методичних рекомендацiй щодо iнформацiї, яка стосується 
аудиту за 2018 рiк суб'єктiв господарювання, нагляд за якими здiйснює Нацкомфiнпослуг", 
затверджених розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг № 257 вiд 26.02.2019. 
Питання, якi викладенi в цьому звiтi, розглядались лише в рамках проведення аудиту 
фiнансової звiтностi Компанiї за 2018 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, 
зокрема, МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час аудиту фiнансової 
звiтностi". Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi 
викривлення фiнансової звiтностi можуть бути не виявленi навiть у тому разi, якщо аудит було 
належно сплановано i виконано вiдповiдно до МСА. У контекстi законодавчих та 
нормативних актiв потенцiйний вплив властивих обмежень на можливiсть аудитора виявити 
суттєвi викривлення збiльшується внаслiдок наступних причин: 
- iснує багато законодавчих та нормативних актiв, якi стосуються в основному 
операцiйних аспектiв бiзнесу Компанiї, що, як правило, не впливають на фiнансову звiтнiсть i 
не реєструються iнформацiйними системами Компанiї, якi мають вiдношення до фiнансового 
звiтування; 
- недотримання вимог може спричинити дiї, спрямованi на приховування цього; 
- визначення того, чи має мiсце недотримання вимог з юридичної точки зору, є 



 163 

виключно компетенцiєю судових органiв. 
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог Закону України 
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 № 
2664-III (далi - Закон про фiнансовi послуги), Закону України "Про страхування" № 85/96-ВР 
вiд 07.03.1996 (далi - Закон про страхування),  "Лiцензiйних умов провадження господарської 
дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних 
паперiв)", затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7.12.2016 № 913 (далi - 
Лiцензiйнi умови) та iнших вимог законодавчих та нормативних актiв. 
Нашою вiдповiдальнiстю є отримання достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв стосовно 
дотримання Компанiєю вимог законодавчих та нормативних актiв, якi безпосередньо 
впливають на визначення суттєвих сум i розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, або 
дотримання яких може бути фундаментальним для операцiйних аспектiв бiзнесу, що може 
вплинути на здатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
В результатi виконаних аудиторських процедур нами не було виявлено фактiв недотримання 
Компанiєю: 
  вимог законодавства щодо формування статутного капiталу; 
  обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi; 
  вимог законодавства щодо формування, облiку, достатностi та адекватностi 
сформованих резервiв; 
  вимог законодавства щодо внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту; 
  вимог законодавства щодо облiкової та реєструючої системи, 
а також iнших вимог Закону про фiнансовi послуги, Закону про страхування та Лiцензiйних 
умов, що може суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть або на здатнiсть Компанiї 
продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.  
В результатi виконаних аудиторських процедур нами не було виявлено фактiв невiдповiдностi 
полiтики перестрахування вимогам Закону про страхування та нормативно-правових актiв 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. При 
здiйсненнi обов'язкового страхування Компанiя дотримується вимог: 
  -Порядку i правил проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв 
перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час 
перевезення небезпечних вантажiв", затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 
733 вiд 01.06.2002; 
  -Порядку i правил проведення обов'язкового авiацiйного страхування цивiльної 
авiацiї", затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 676 вiд 06.09.2017; 
  -Порядку i правил проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi 
суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на 
об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, 
господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-
епiдемiологiчного характеру", затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1788 
вiд 16.11.2002; 
  -Порядку i правил обов'язкового страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового 
знищення, випадкового пошкодження або псування", затверджених Постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв України № 358 вiд 06.04.2011 
та iнших вимог чинного законодавства України. 
Формування та облiк Компанiєю резерву заявлених, але не виплачених збиткiв є належним i 
повним. 
Основнi вiдомостi про аудитора 
- Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КИЇВАУДИТ". 
- ТОВ "КИЇВАУДИТ"  включено до роздiлу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 
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ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ 
ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС"  Реєстру 
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що ведеться Аудиторською палатою України за 
№ 1970.  
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/subekti_auditorskoyi_diyalnosti_r4.xls 
- Вiдомостi про аудитора, який  пiдписав  висновок: 
- Директор (аудитор)  - Iщенко Надiя Iванiвна (включена до Реєстру аудиторiв та 
суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 100367); 
- Партнер завдання з аудиту - Соловйова Марина Леонiдiвна (включена до Реєстру 
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 100365). 
- Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306. 
- Адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелi, 39-41, офiс 301.  
- Електронна адреса: kievaudit @ukr.net. 
- Сайт: www.kievaudit.com. 
- Телефон: (044) 287-42-94; (044) 287-70-55. 
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є Соловйова 
Марина Леонiдiвна. 
Партнер завдання з аудиту    (пiдпис)   М.Л. Соловйова 
(включений до Реєстру аудиторiв  
та суб'єктiв аудиторської дiяльностi  
за № 100365)  
Директор ТОВ "КИЇВАУДИТ"   (печатка) (пiдпис)  Н.I. Iщенко     
(включений до Реєстру аудиторiв  
та суб'єктiв аудиторської дiяльностi                                   
за № 100367)  
Адреса: 01033, м. Київ,  
вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306. 
Адреса для листування: 01033, м. Київ,  
вул. Шота Руставелi, 39-41, офiс 301  
Тел: (044) 287-70-55, 287-42-94 
сайт: www.kievaudit.com 
Номер звiту незалежного аудитора: № 672-ОС 
Дата звiту незалежного аудитора: 
09  квiтня 2019 року 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
На думку управлiнського персоналу Компанiї, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 року, її фiнансовi результати  i 
грошовi потоки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 
складання фiнансової звiтностi. А також на нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть 
вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, консолiдований фiнансовий стан на 31 грудня 
2018 року, її консолiдованi фiнансовi результати  i консолiдованi грошовi потоки за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2018 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання консолiдованої фiнансової 
звiтностi. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 
здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента та юридичних осiб, якi перебувають пiд 
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його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 
невизначеностей. 
 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
20.04.2018 20.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
20.04.2018 20.04.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 
26.12.2018 27.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


