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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 

 
Генеральний директор    Маленко Р.I. 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Саламандра" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21870998 
4. Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., мiсто Днiпро, Вулиця Короленко, 21 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0800501644, 0800501644 
6. Адреса електронної пошти: dis@salamandra.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 загальних зборів акціонерів від 27.04.2020, Затвердити рiчний звiт 
Товариства, в тому числi рiчнi фiнансовi звiти Товариства за 2019 рiк 

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.salama
ndra.ua/uk/informac

iya-emitenta 05.05.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



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 X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  
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) X 

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 

- 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  
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 X 

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 X 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
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  
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   
29. Річна фінансова звітність X 

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: 

1. "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" - не наводяться, тому що 
товариство не є учасником в iнших юридичних осiб. 

 
2 ."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря в 

штатному розкладi не передбачена. 
 

3. "Судовi справи емiтента" - судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 
на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства вiдсутнi.  

 
4. "Штрафнi санкцiї емiтента" - не застосовувались у звiтному роцi. 

 
5. "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення" - посадовi особи у звiтному перiод не звiльнялись. 
 

6. "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдстока, 
кiлькостi типу та/або класу належних їм акцiй" - не наводиться на пiдставi п. 5, глави 4, 



роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

 
7. "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" - не наводиться на пiдставi 
п 5, глави 4, роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

 
8. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - iнформацiя не наводиться, тому 

що iншi цiннi папери не випускались; 
 

9. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - iнформацiя не наводиться, тому що 
похiднi цiннi папери не випускались; 

 
10. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - iнформацiя не 

наводиться, тому що борговi цiннi папери не випускались; 
 

11. "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" - 
iнформацiя не наводиться тому що власнi акцiї не придбавалися; 

 
12. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва)" - iнформацiя не наводиться тому що цiльовi облiгацiї не емiтувались. 

 
13. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента" - не наводиться через вiдсутнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних 
паперiв такого емiтента (крiм акцiй). 

 
14. "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 
таких цiнних паперiв" - iнформацiя не наводиться через вiдсутнiсть обмежень щодо обiгу 

цiнних паперiв емiтента. 
 

15. "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" - не наводиться черезе вiдсутнiсть. 
 

16. "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - iнформацiя 
не наводиться, тому що дивiденди або iншi заходи зi цiнними паперами не проводились. 

 
17. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не 

наводиться в силу того, що товариство не виробляє продукцiю; 
 

18. "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не наводиться в силу того, що 
товариство не виробляє продукцiю; 

 
19. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" -  не наводиться на пiдставi п 5, глави 4, роздiлу II Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв; 

 
20. "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" -  не наводиться на пiдставi п 5, глави 4, 

роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв; 
 



21. "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення якиї є заiнтересованiсть" - не 

наводиться на пiдставi п 5, глави 4, роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв; 

 
22. "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - не наводиться 
через вiдсутнiсть поручителя. 

 
23. "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого 

емiтента" - не наводиться через вiдсутнiсть такої iнформацiї.  
 

24. "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - не наводиться через вiдсутнiсть такої 

iнформацiї. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Саламандра" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А01 № 064364 
3. Дата проведення державної реєстрації 

 18.11.1994 
4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  

 37631520 
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) 

 54 

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 
 АБ "Клiринговий дiм" 

2) МФО банку 
 00647 

3) Поточний рахунок 
 UA073006470000026505011174700 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "МТБ Банк" 
5) МФО банку 

 328168 
6) Поточний рахунок 

 UA093281680000000026506433581 
 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

(за 
наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв 
стихiйних явищ 

АВ № 398274 05.06.2008 Нацкомфiнпослуг  

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 



безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

 
 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного  страхування 

вантажiв  та  багажу  

(вантажобагажу) 

АВ № 584867 27.02.2007 Нацкомфiнпослуг  

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 
 

 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного страхування 

вiдповiдальностi  перед  
третiми особами (крiм 

вiдповiдальностi власникiв 

транспорту) 

АВ № 584878 05.06.2008 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування  

кредитiв (у тому числi 
вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредиту) 

АВ № 584871 24.05.2005 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

майна (крiм транспорту) 

АВ № 584872 27.02.2007 Нацкомфiнпослуг  

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 
 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного медичного 
страхування (безперервного 

страхування здоров'я) 

АВ № 584873 05.06.2008 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

здоров'я на випадок хвороби 

АВ № 584870 27.02.2007 Нацкомфiнпослуг  

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 
 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 
наземного транспорту (крiм 

залiзничного) 

АВ № 584874 28.04.2007 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування вiд 

нещасних випадкiв 

АВ № 584876 27.02.2007 Нацкомфiнпослуг  

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 



безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного страхування 

фiнансових ризикiв 

АВ № 584880 26.10.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 

цивiльної вiдповiдальностi 
суб'єктiв господарювання за 

шкоду, яку може бути 

заподiяного пожежами та 
аварiями на об'єктах пiдвищеної 

небезпеки 

б/н 21.02.2006 Нацкомфiнпослуг  

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 
вiдповiдальностi суб'кєтiв 

перевезення небезпечних 

вантажiв 

б/н 04.08.2005 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 
предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 
псування 

б/н 16.11.2012 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 
безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

 

Страхова дiяльнiсть у формi 
обов'язкового медичного 

страхування 

б/н 16.11.2012 Нацкомфiнпослуг  

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового особистого 
страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi 

АВ № 584877 27.02.2007 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 
обов'язкового особистого 

страхування працiвникiв 
вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 
державного бюджету України) 

та сiльської пожежної охорони i 
членiв добровiльних по 

б/н 04.09.2007 Нацкомфiнпослуг  



Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 
цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

б/н 07.10.2010 Нацкомфiнпослуг  

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова, переоформлена 15.03.2016 
 

Страхова дiяльнiсть у формi 

обов'язкового страхування 
цивiльної вiдповiдальностi 

громадян України, що мають у 
власностi чи iншому законному 

володiннi зброю 

б/н 05.04.2016 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 
безстрокова, переоформлена 15.03.2016 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного страхування 

водного транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 
водного транспорту) 

б/н 05.04.2016 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 
безстрокова. 

Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного страхування 

виданих гарантiй (порук) та 

прийнятих гарантiй 

б/н 05.04.2016 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

iнвестицiй 

б/н 07.07.2016 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 
медичних витрат 

б/н 07.07.2016 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 

безстрокова. 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 
сiльськогосподарської продукцiї 

б/н 07.07.2016 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: лiцензiя 
безстрокова. 

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 
(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 
емітента або 

цінних паперів 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 
емітента 



емітента 

1 2 3 4 

ТОВ <Рейтингове агентство 

<IВIРейтинг> 

уповноважене 

рейтингове 
агентство 

Визначення 

рейтингової оцінки 
емітента 31.03.2020 

uaA-ifr 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА" У МIСТI КИЇВ 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 04053, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 37-41 

3) Опис 
 Дiяльнiсть призупинена. 

 
1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА" У МIСТI 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 69057, Запорізька обл., Запорiжжя, ВУЛИЦЯ СЕДОВА, будинок 1 

3) Опис 
 Дiяльнiсть призупинена. 

 
1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА" У МIСТI КРИВИЙ РIГ 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 50051, Дніпропетровська обл., Кривий рiг, ВУЛИЦЯ ОРДЖОНIКIДЗЕ, будинок 

10 
3) Опис 

 Дiяльнiсть призупинена. 
 

 
1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА" У МIСТI ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 51900, Дніпропетровська обл., Кам'янське, ВУЛИЦЯ КIРОВА, будинок 12 

3) Опис 
 Дiяльнiсть призупинена 

 
1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА" "ПIВДЕННИЙ РЕГIОН" 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 65000, Одеська обл., Одеса, ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, будинок 8 

3) Опис 
 Дiяльнiсть призупинена. 

 
1) Найменування 



 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА" У МIСТI ДНIПРО 
2) Місцезнаходження 

 Україна, 49000, Дніпропетровська обл., Днiпро, ВУЛИЦЯ ВИКОНКОМIВСЬКА, будинок 
24А 

3) Опис 
 Дiяльнiсть призупинено. 

 
1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА" У МIСТI МИКОЛАЇВ 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 54001, Миколаївська обл., Миколаїв, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА , будинок 59А 

3) Опис 
 Дiяльнiсть призупинена. 

 
1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА" У МIСТI ОДЕСА 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 65000, Одеська обл., Одеса, ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, будинок 8 

3) Опис 
 Дiяльнiсть призупинена. 

 
1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГОАКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВАКОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА" "ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГIОН" 

2) Місцезнаходження 
 Україна, 01004, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА/БАСЕЙНА,будинок 1-3/2 
3) Опис 

 Дiяльнiсть призупинена. 
 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя <Саламандра> (надалi - Товариство) 
зареєстроване 18 листопада 1994 року, Дiяльнiсть компанiї включає страхову справу та 

здiйснюється через основний офiс, що знаходиться у м. Днiпро. Впродовж 2019 змiн в 
органiзацiйнiй стркутурi Товариства не вiдбувалося не вiдбувалося. 

 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) складає 61,2, 
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв складає 5,4. Товариство проводить реалiзацiю 



внутрiшнiх програм  по пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв. Зарплатний фонд Товариства 

складає 158,5 тис.грн, що на 60,2% менше в порiвняннi з минулим роком. 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент є асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро України з 

21.12.2007 р. 
 

Повне найменування: Моторне (транспортне) страхове бюро України. 
 

Мiсцезнаходження: м. Київ, Русанiвський б-р, 8. 
 

Короткий опис дiяльностi об'єднання (групи): 
 

1)виконання гарантiйних функцiй стосовно вiдшкодування шкоди, завданої третiм особам при 
експлуатацiї наземних транспортних засобiв, вiдповiдно до чинного законодавства України та 

угод, укладених Бюро з уповноваженими органiзацiями iнших країн зi страхування 
цивiльно-правової 

 
вiдповiдальностi;  

 
2)забезпечення членства України в мiжнародний системi автомобiльного страхування "Зелена 

картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими органiзацiями iнших 
країн-членiв цiєї системи; 

 
3)управлiння централiзованими страховими резервними фондами, що створюються при Бюро 

для забезпечення виконання покладених на нього функцiй - Фонд захисту потерпiлих, Фонд 
страхових гарантiй (цi фонди наповнюються лише за рахунок страхових компанiй-членiв 

МТСБУ); 
 

4)координацiя роботи страховикiв - його членiв у сферi страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, 

як на територiї України, так i за її межами; 
 

5)виконання страхових зобов'язань з обов'язкового страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi (у тому числi, за договорами мiжнародного страхування) за страховикiв-членiв 

Бюро у разi недостатностi коштiв та майна цих страховикiв, що визнанi банкрутом та/або 
лiквiдованi; 

 
6)спiвробiтництво з органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та iншими органами 

державної влади з питань обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.  
 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить. 
 

 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 



періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 
 

 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї є Мiжнароднi стандарти фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та 
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО), що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 
Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає вимогам Закону України <Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> № 996-XIV вiд 
 

16.07.99 р., мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та iншим нормативним документам з 
питань бухгалтерського облiку. Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до Податкового 

Кодексу України з урахуванням мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової 
звiтностi. 

 
Оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Нарахування амортизацiї у Компанiї за 

основними засобами та нематерiальними активами здiйснюється  
 

прямолiнiйним методом на протязi строку корисного використання об`єкту, який 
встановлюється по кожному об`єкту окремо в момент його зарахування на баланс та 

вiдображення в актi вводу об`єкта в експлуатацiю.  
 

Вiдстроченi податковi активи та зобов`язання визначаються щоквартально, на дату складання 
звiтностi Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв.  

 
Розрахунок резерву незароблених премiй за видами страхування, iншими нiж страхування життя 

ПрАТ <СК <Саламандра> здiйснює за методом 1/365 - <pro rata temporis> та визначає на 
будь-яку дату, як сумарну величину незароблених страхових премiй за кожним договором. 

Станом на 31.12.2019 р. було проведено перевiрку адекватностi страхових зобов'язань, яка була 
здiйснена актуарiєм Зубченко В.П. (Свiдоцтво про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам до 

осiб, якi можуть займатися актуарними розрахунками № 01-027 вiд 24.10.2017 р.) 
 

Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) використовуються 
загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного моделювання омбiнованої 

збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiї ймовiрностей та математичної 
статистики.Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та 

збиткiв, що заявленi, але не врегульованi) використовуються методи математичної статистики, 
зокрема перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для аналiзу обсяг даних, актуарнi 

методи оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових 
виплат (ланцюговий метод; метод Борнхюеттера-Фергюссона; метод БорнхюеттераФергюссона, 

що базується на оцiнцi розподiлу строкiв врегулювання збиткiв; метод Бенктандера; метод 
 

модифiкованої ланцюгової драбини). 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 



експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть за 24 видами добровiльного та обов'язкового 
страхування: 

 
1)страхування вiд нещасного випадку; 

 
2)медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

 
3)страхування здоров'я на випадок хвороби; 

 
4)страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

 
5)страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

 
6)страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; 

 
7)страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського 
 

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); 
 

8)страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 
власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi 
 

9)страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 
 

10)страхування фiнансових ризикiв; 
 

11)страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсть перевiзника); 

 
12)страхування медичних витрат; 

 
13)страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй; 

 
14)страхування водного транспорту; 

 
15)страхування iнвестицiй; 



 

16)страхування сiльськогосподарської продукцiї. 
 

у формi обов'язкового: 
 

1)медичного страхування 
 

2)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); 
 

3)особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 
 

4)страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв; 
 

5)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 санiтарноепiдемiологiчного характеру; 

 
6)страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 
 

7)страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 

внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї; 
 

8)страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 
або псування. 

 
Ринком збуту послуг страхування є територiя України. Споживачами послуг страхування 

Товариства є фiзичнi та юридичнi особи. Методом продажу послуг товариства iз страхування є 
пiдписання прямих договорiв страхування та/або перестрахування безпосередньо iз 

споживачами. 
 

 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Пiдприємство не здiйснює планування значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з власною 

господарською дiяльнiстю, у зв'язку з нестабiльною полiтичною та економiчною ситуацiєю в 
країнi. Основних придбань або вiдчужень в протягом останнiх 5 рокiвi не було. 

 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 



виробничих потужностей після її завершення 

Емiтент володiє основними засобами, в т.ч.: земельними дiлянками площею 9 га вартiстю 21 
млн. грн., нежитловою нерухомiстю на суму 32 млн. грн. Технiкою та обладнанням, програмним 

забезпеченням необхiдними для провадження господарської дiяльностi, в т.ч. комп'ютерною 
технiкою, меблями та iншим обладнанням на суму 7 млн. грн. Стан основних засобiв 

перевiряється постiйно дiючою iнвентарiзацiйною комiсiєю, морально та фiзично зношенi 
основнi засоби реалiзуються або лiквiдуються, а замiсть них придбається нове обладнання.  

  
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть, змiни 
законодавства та оподаткування, iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Для зменшення 

ризикiв, захисту своєї дiяльностi Товариство пiдвищує якiсть послуг, що надаються, проводить 
постiйний пошук нових клiєнтiв. Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: 

варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг емiтента. Товариство 
не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть 

та динамiки цiн, особливостей стану розвитку галузi виробництва, кiлькостi постачальникiв за 
основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% у загальному обсязi 

постачання, вiдсутня. Товариство не впроваджувало у звiтному перiодi 
 

нових технологiй та нових товарiв. Становище Товариства на ринку страхових послуг стабiльне. 
 

Конкуренцiя наявна у зв'язку iз розширенням ринку у сферi дiяльностi емiтента. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Товариство розглядає позиковий капiтал i статутний капiтал як основнi джерела формування 

капiталу.  Також Товариство може погашати заборгованiсть за допомогою кредитiв, наданих 
акцiонерами, чи шляхом зовнiшнього фiнансування. Завданням Товариства при управлiннi 

капiталом є забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з 
метою одержання прибутку для акцiонерiв вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також для 

забезпечення фiнансування Товариства. 
 

Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства та може коригувати свою 
полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, 

тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на 31.12.2019 складає близько 44 млн. грн. 
Очiкуваний прибуток 2,5 млн. грн 

 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок 
розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням. Джерелами 

покриття витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства.  
 



Також планується: 

 
1)утримати та полiпшити позицiї на ринку страхування, збiльшення частки страхових платежiв; 

 
2)залучення коштiв в результатi заключення договорiв продажу облiгацiй для досягнення мети 

емiсiї облiгацiй ПРАТ СК <Саламандра>; 
 

3)оптимiзацiя процесу здiйснення страхового вiдшкодування; 
 

4)розширення географiї прийнятих ризикiв; 
 

5)вдосконалення i автоматизацiя системи Асистансу 
 

6)розширення опцiй i можливостей пiсля продажного сервiсу; 
 

7)удосконалення системи управлiння та оптимiзацiя бiзнес-процесiв; 
 

8)розвиток персоналу; 
 

9)розвиток iнформацiйних технологiй 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Протягом звiтного року дослiджень та розробок емiтента були спрямованi на iнтеграцiю 
електронного документообiгу. 

 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки 
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про 

результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не 
складалася. 

 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Шамрай Оксана Анатолiївна 

 
Маленко Роман Iгорович 

 
Явтушенко Юрiй Олексiйович 

 

Репетiй Олена Валерiївна 
 

Афанасов Олег Володимирович 
 

Парфененко Олена Михайлiвна 

 



Хоменко Олена Григорiвна 

 
Жиденко Олена Вiкторiвна 

 

Гончарова Олена Сергiївна 
 

Фiдзiна Тарас Валерiйович 
 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
"ФРОНТЛАЙН" 

Дирекцiя Генеральний директор та директори Генеральний директор Маленко Роман 
Iгоревич,  обраний на посаду 

10.12.2015 р. (Протокол Засiдання 

Наглядової ради № 10/12 вiд 10.12.2015 
р.) 

 
Директор iз страхування та розвитку 

Пиж Надiя Михайлiвна, обрана 

19.12.2016 р. (Протокол Засiдання 
Наглядової ради № 7/16 вiд 

19.12.2016р.) 

Наглядова рада Члени наглядової ради Член Наглядової ради Гончарова Олена 

Сергiївна  обрана членом наглядової 

ради Загальними зборами акцiонерiв 
26.04.2017 р. 

 

Член Наглядової ради Парфененеко 
Олена Михайлiвна обрана членом 

наглядової ради Загальними зборами 
акцiонерiв 26.04.2017 р. 

 

 

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  
 Маленко Роман Iгоревич 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 
 1979 

5) Освіта 
 вища 

6) Стаж роботи (років) 
 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "СК "Саламандра-Україна", 13934129, Голова Правлiння 

 



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

 15.12.2015, обрано безстроково 
9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди: 72514 грн. У посадової особт емiтента немає непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи: 16 рокiв. Особа не обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад. Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких 
iнших пiдприємствах. 

 
1) Посада 

 Директор зi страхування та розвитку 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  

 Пиж Надiя Михайлiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  
4) Рік народження 

 1980 
5) Освіта 

 вища 
6) Стаж роботи (років) 

 17 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СТ "Iллiчiвське", 25186738, Перший заступник зi страхування та розвитку 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 19.12.2016, обрано безстроково 
9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди: 57814 грн. У посадової особт емiтента немає непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи: 17 рокiв. Особа займала 

посади: перший заступник директора зi страхування та розвитку в ПРАТ  "СТ "Iллiчiвське", 
головний спецiалiст вiддiлу майнового страхування  ЗАТ "СК "ВЕСКО". Посадова особа не 

обiймає iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
 

1) Посада 
 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
 Гончарова Олена Сергiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  

4) Рік народження 
 1988 

5) Освіта 
 вища 

6) Стаж роботи (років) 
 8 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "СК "Саламандра-Україна", 13934129, Фахiвець департаменту страхування 

фiзичних осiб 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2017, обрано 3 роки 
9) Опис 

 Розмiр виплаченої винагороди: 57075 грн. У посадової особт емiтента немає непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи: 8 рокiв. Попереднi посади: 



ПрАТ "Страхова компанiя "СаламандраУкраїна", Фахiвець департаменту 

 
страхування фiзичних осiб. Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний 

директор 

Маленко Роман 

Iгоревич 

 15 513 9,893621 15 513 0 

Член Наглядової 
ради 

Парфененко Олена 
Михайлiвна 

 15 513 9,893621 15 513 0 

Член Наглядової 
ради 

Гончарова Олена 
Сергiївна 

 10 913 6,95991 10 913 0 

Усього 41 939 26,747152 41 939 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 
особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 
кількості) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ФРОНТЛАЙН" 

38901688 01033, Київ, Саксаганського 38Б 9,893621 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 
належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 

кількості) 

Фiдзiна Тарас Валерiйович 9,893621 

Гончарова Олена Сергiївна 6,959912 

Жиденко Олена Вiкторiвна 9,893621 

Хоменко Олена Григорiвна 9,893621 

Парфененко Олена Михайлiвна 9,893621 

Афанасов Олег Володимирович 3,997499 

Репетiй Олена Валерiївна  3210304702Країна: УКРАЇНАРепетiй Олена 

ВалерiївнаКраїна: УКРАЇНА 
9,893621 

Шамрай Оксана Анатолiївна 9,893621 

Явтушенко Юрiй Олексiйович 9,893621 

Маленко Роман Iгоревич 9,893621 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок 

розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням. Джерелами 
покриття витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства 

 
2. Інформація про розвиток емітента 

Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок 
розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням. Джерелами 
покриття витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства. 

 
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: 

н/д 



 

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 
н/д 

 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
н/д 

 
4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй дiяльностi керується власним кодексом корпоративного управлiння, який 
розмiщено на офiцiйному Веб-сайтi Товариства за посиланням: https://www.salamandra.ua.  

 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних 
 

осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. 
 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

д/н 
 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння у звiтному роцi не зафiксовано. 
 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 06.03.2019 

Кворум зборів 66,32 

Опис ерелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, результати розгляду 

питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень: 
 
 

 
1. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.  

 
Прийняте рiшення: Затвердити регламент, порядок проведення 

позачергових Загальних зборiв та порядок голосування.  



 

2. Про обрання голови i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
 

Прийняте рiшення: Обрати Голову i Секретаря Зборiв.  
 

3.Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з 
обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi. 

 
Прийняте рiшення: призначити суб'єкта аудиторської дiяльностi 

АУДIТОРСЬКО-КОНСАЛТIНГОВУ ФIРМУ "ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДI 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ. Уповноважити 

Генерального директора Товариства Маленка Романа Iгоревича вiд iменi 
Товариства пiдписати вiдповiдний договiр про надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi. Одноголосно. 
 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
вiдсутнi.  

 
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Наглядова рада 

товариства. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 25.03.2019 

Кворум зборів 59,546 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, результати розгляду 
питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень: 

 
 

 
1. Про обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї.  

 
Прийняте рiшення:  

 
Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб. 

 
2. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв. 

 
Прийняте рiшення 

 
Затвердити регламент, порядок проведення рiчних Загальних зборiв та 

порядок голосування. 
 

3. Про обрання голови i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
 

Прийняте рiшення: 
 

Обрати Голову та Секретаря Зборiв. 
 

4. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та 



прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 

 
Прийняте рiшення: 

 
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 

 
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2018 року 

задовiльною. 
 

5. Про затвердження звiту Виконавчого органу (Дирекцiї) за 2018 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 

 
Прийняте рiшення: 

 
Затвердити звiт Виконавчого органу (Дирекцiї) за 2018 рiк; 

 
Визнати роботу Виконавчого органу (Дирекцiї) за результатами 2018 року 

задовiльною. 
 

6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 
 

Прийняте рiшення: 
 

Затвердити <Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Товариства станом на 31 
грудня 2018 року>. Затвердити наступнi форми фiнансової звiтностi 

Товариства: <Звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк>, <Звiт про рух 
грошових коштiв>, <Звiт про власний капiтал за 2018 рiк>, <Примiтки до 

фiнансової звiтностi ПрАТ <Страхова компанiя <Саламандра> за 2018 рiк. 
 

7. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв Товариства за результатами 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  

 
Прийняте рiшення: 

 
Затвердити фактичний розмiр чистого прибутку за 2018 рiк. 

 
8. <Про приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону України 

<Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 
спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних 

паперiв> №2210 вiд 16.11.2017 року, шляхом затвердження його у новiй 
редакцiї. Уповноваження осiб на пiдписання Статуту Товариства у новiй 

редакцiї та здiйснення реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї в 
органах державної реєстрацiї> 
 

Прийняте рiшення: 
 

Привести Статут Товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про 
внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення 

ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв> 
№2210 вiд 16.11.2017 року, шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 

Уповноважити, вiдповiдно до Статуту Товариства, Голову та секретаря 



загальних зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 

Уповноважити Генерального директора Товариства подати Статут та iншi 
необхiднi супроводжуючi документи до уповноважених органiв з питань 

державної реєстрацiї вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.  
 

 
 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного 
вiдсутнi.  

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 06.12.2019 

Кворум зборів 90,1063 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, результати розгляду 

питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень: 
 

 
 

1. Обрання Лiчильної комiсiї.  
 

Прийняте рiшення: <Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв.  
 

2. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.  
 

Прийняте рiшення: Затвердити регламент, порядок проведення 
позачергових Загальних зборiв та порядок голосування.  

 
3. Про обрання голови i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  

 
Прийняте рiшення: Обрати Голову i Секретаря Зборiв.  

 
4. Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту 

Товариства у новiй редакцiї. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання 
нової редакцiї Статуту Товариства.  

 
Рiшення не прийняте. 

 
5. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства: про Загальнi збори 

акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про службу 
внутрiшнього аудиту, про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) та про 

корпоративне управлiння Товариства. Затвердження їх в новiй редакцiї, 
уповноваження осiб на посвiдчення внутрiшнiх Положень Товариства.  

 
Прийняте рiшення: <Внести змiни до Положень Товариства про Загальнi 

збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про службу 
внутрiшнього аудиту, про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) та про 

корпоративне управлiння Товариства - шляхом викладення їх в новiй 
редакцiї. Затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв, про 

Наглядову раду, про Виконавчий орган та, про службу внутрiшнього 



аудиту, про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) та про корпоративне управлiння 

Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на 
посвiдчення затверджених Положень.> 

 
6. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних iз державною 

реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та здiйсненням дiй, пов'язаних 
державною реєстрацiєю прийнятих рiшень.  

 
Рiшення не прийняте. 

 
 

 
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Виконавчий орган. 

 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного 

вiдсутнi.  

 
 

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) 

 

 

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) 

Обрання аудторської фiрмию 

 
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  

н/д 

Інше (зазначити) н/д 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: н/д 

 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: н/д 
 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) д/н 

 



Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н 

 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н 

 
Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Гончарова Олена 
Сергiївна 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Парфененко Олена 

Михайлiвна 

Член Наглядової ради  X 

Опис: д/н 

 

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) 

д/н 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
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) 

д/н 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
2019.02.18 № 1 Скликання позачергових загальних зборiв 

 
2019.03.14 № 1.19 Про припинення повноважень фiнансового директора 

 
2019.06.04 № 2.19 Про надання згоди на вчинення значн правочинiв 



 

2019.12.17 № 3.19 Про надання згоди на вчинення значн правочинiв 
 

 
 

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) 

Згiдно умов трудових договорiв. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор Маленко Роман 

Iгоревич 
 

Директор зi страхування та розвитку Пиж 
Надiя Михайлiвна 

 

Визначає органiзацiйну структуру 

Товариства; 
 

Визначає плани дiяльностi Товариства, а 
також органiзовує заходи, необхiднi для їх 

виконання; 
 

Планує вiдрахування до фондiв Товариства та 
визначає напрямки їх використання; 

 
Призначає керiвникiв вiдокремлених 

пiдроздiлiв; 
 

Координує дiяльнiсть структурних 
пiдроздiлiв; 

 
Залучає експертiв до аналiзу окремих питань, 

що стосуються дiяльностi Товариства; 
 

Вiдповiдає за правильне здiйснення облiку i 
ведення звiтностi; 

 
Вiдповiдає за правильне здiйснення облiку i 

ведення звiтностi; 
 
Затверджує умови продажу, обмiну, оренди, 

надання в безоплатне тимчасове 
користування третiм особам нерухомостi 

Товариства; 
 

Визначає умови оплати працi посадових осiб 
Товариства;  



 

Виносить ухвали про притягнення до 
майнової вiдповiдальностi посадових осiб 

Товариства; 
 

Приймає рiшення щодо провадження 
спонсорської та благодiйної дiяльностi; 

 
Приймає рiшення про вступ до асоцiацiй чи 

iнших об'єднань;. 
 

Приймає рiшення про створення, 
реорганiзацiю та лiквiдацiю, дочiрнiх 

пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв; 
 

Укладення та виконання колективного 
договору; 

 
Виконує iншi функцiї, якi не вiдносять до 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової 
ради. 

 
Генеральний директор без довiреностi дiє вiд 

iменi Товариства вiдповiдно до рiшень 
Дирекцiї, в т.ч.: вчиняти правочини вiд iменi 

Товариства; керувати роботою Дирекцiї; 
органiзовувати ведення протоколiв засiдань 

Дирекцiї; вести вiд iменi Товариства 
листування; видавати довiреностi на 

здiйснення певних дiй вiд iменi Товариства; 
вiдкривати у банкiвських установах 

розрахунковi та iншi рахунки Товариства; 
пiдписувати всi правочини, що укладаються 

 
Товариством, при наявностi рiшення про їх 

укладання вiдповiдного органу; видавати та 
пiдписувати накази та розпорядження, що є 

обов'язковими для виконання всiма 
працiвниками Товариства; представляти 

iнтереси Товариства у вiдносинах з 
державними й iншими органами, 

пiдприємствами, установами та 
органiзацiями. Генеральний директор має 
право першого пiдпису пiд фiнансовими та 

iншими документами Товариства 
. 

Опис У своїй роботi Правлiння Товариства 
керується Положенням про дирекцiю та 

Статутом 

 

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) 

ні ні так 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 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні 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)  ні 
 

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) Положення про службу внiтрiшнього аудиту (контролю) 

 

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 

ринку про 
ринок 

цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 

провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 
інформації 

від імені 
учасників 

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-с

торінці 
акціонерн

ого 
товариства 



фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 

володіють 10 
відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 
товариства 

ні так ні так так 

Статут та внутрішні 
документи 

ні так ні так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 

акціонерного 
товариства 

ні так ні так ні 

 
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 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

д/н 

 

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) 

д/н 

 
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 Особи вiдсутнi  0 

 
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 

156 798 0 Обмження вiдсутнi  

 
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 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами. Кiлькiсний склад 
Наглядової ради встановлюється Загальними Зборами Товариства. Наглядова рада може 

складатися з 1 (однiєї) особи. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та 
члени наглядової ради. 
 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв 

наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 
зареєструвалися для участi у 

 
загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Наглядова рада має право 



в будьякий час переобрати голову наглядової ради. 

 
Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до 

виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв. Рiшення про припинення повноважень членiв 
наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв.  

 
Генеральний директор обирається Загальними зборами акцiонерiв. Директори обираються 

наглядовою радою. Дирекцiя складається з Генерального директора та директорiв. Припинення 
повноважень Генерального директора є виключною компетенцiєю Загальних 

 
зборiв акцiонерiв. Припинення повноважень Директорiв є виключною компетенцiєю наглядової 

ради. Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю 
 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 
голосуючих з цього 

 
питання акцiй. Вiдповiдно до п. 8.2.8. Статуту, повноваження ревiзора припиняються за 

рiшенням 
 

загальних зборiв акцiонерiв.. 
 

У разi звiльнення виплата згiдно штатного розпису та вимог законодавства про працю. 
 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Члени наглядової ради мають право: 

 
1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх  функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а 
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

 
2)вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 

 
3)надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 

 
4)отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена 

наглядової ради; 
 

5)надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 
 

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 
них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову Раду.  
 

До компетенцiї Дирекцiї вiднесено: 
 

1)забезпечує ефективне функцiонування, збереження майна та захист конфiденцiйної iнформацiї 
Товариства; 

 
2)визначає органiзацiйну структуру Товариства;  

 
3)визначає плани дiяльностi Товариства, а також органiзовує заходи, необхiднi для їх виконання;  



 

4)планує вiдрахування до фондiв Товариства та визначає напрямки їх використання; 
 

5)призначає керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв; 
 

6)координує дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв; 
 

7)залучає експертiв до аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства; 
 

8)вiдповiдає за правильне здiйснення облiку i ведення звiтностi; 
 

9)вiдповiдає за правильне здiйснення облiку i ведення звiтностi; 
 

10)затверджує умови продажу, обмiну, оренди, надання в безоплатне тимчасове користування 
третiм особам нерухомостi Товариства; 

 
11)визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства; 

 
12)виносить ухвали про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства; 

 
13)приймає рiшення щодо провадження спонсорської та благодiйної дiяльностi; 

 
14)приймає рiшення про вступ до асоцiацiй чи iнших об'єднань;. 

 
15)приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю, дочiрнiх пiдприємств, 

вiдокремлених пiдроздiлiв; 
 

16)укладення та виконання колективного договору; 
 

17)виконує iншi функцiї, якi не вiдносять до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.  
 

Генеральний директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Дирекцiї, в 
т.ч.: 

 
вчиняти правочини вiд iменi Товариства; керувати роботою Дирекцiї; органiзовувати ведення 

протоколiв  засiдань Дирекцiї; вести вiд iменi Товариства листування; видавати довiреностi на 
здiйснення певних дiй вiд iменi Товариства; вiдкривати у банкiвських установах розрахунковi та 

iншi рахунки Товариства;  пiдписувати всi правочини, що укладаються Товариством, при 
наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; видавати та пiдписувати накази та 

розпорядження, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; 
представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, 

пiдприємствами, установами та органiзацiями. Генеральний директор має право першого 
пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства.  

 
Ревiзор має право: 

 
1)Отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для 

належного виконання покладених на неї функцiй; 
 

2)Отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 
питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї; 



 

3)iнiцiювати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; 
 

4)вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; 
 

5)здiйснювати iншi дiї, передбаченi Положення про ревiзiйну комiсiю та чинним 
законодавством 

 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

Практикуючий фахiвець виконав завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо 
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "Страхова компанiя "Саламандра", що 

включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, 
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про 

обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку 
призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, 
що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 

статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 
роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

 
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Iнформацiя розмiщена у блоцi "фiнансова звiтнiсть" на офiцiйному веб-сайтi товариства. 

 
 



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 156 798 37 631 520,00 Згiдно законодавства Вiдсутнi 

Примітки: 

д/н 





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 

06.12.2010 1152/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000109524 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

240 156 798 37 631 520 100 

Опис Додаткова емiсiя не проводилась 

 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 
реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 
про 

реєстрацію 
випуску 

Наймену

вання 

органу, 
що 

зареєстру
вав 

випуск 

Міжнаро

дний 
ідентифік

аційний 
номер 

Облігаці

ї 

(відсотк
ові, 

цільові, 
дисконт

ні) 

Номіналь
на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 
у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн
я та 

форма 
випуску 

Загальна 

номіналь
на 

вартість 
(грн) 

Процент

на ставка 

за 
облігація

ми (у 
відсотках

) 

Термін 
виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач
еного 

процен

тного 
доходу 

у 
звітном

у 

періоді 
(грн) 

Дата 

погаш
ення 

обліга
цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 

25.07.2011 101/2/11 Державна 

комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 

фондовог
о ринку 

UA400012

5876 

відсотко

ві 

1 000 100 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

100 000 0

00 

10 Згiдно 

проспекту 

емiсiх 

0 28.07.2

021 

Опис  Впродовж звiтного перiоду вiдсутнi факти додаткової емiсiї. Дострокове погашення облiгацiй не вiдбувалося. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента  

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Маленко Роман Iгоревич 15 513 9,893621 15 513 0 

Гончарова Олена Сергiївна 10 913 6,95991 10 913 0 

Усього 26 426 16,853531 26 426 0 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 48 616 55 334 0 0 48 616 55 334 

  будівлі та споруди 24 965 31 976 0 0 24 965 31 976 

  машини та обладнання 872 809 0 0 872 809 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 21 294 21 294 0 0 21 294 21 294 

  інші 1 485 1 255 0 0 1 485 1 255 

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 48 616 55 334 0 0 48 616 55 334 

Опис 

Строки та умови користування основними засобами - без обмежень. 
Ступiнь їх зносу - низький. Ступiнь їх використання - активне 

використання у господарськiй дiяльностi. Суттєвi змiни у вартостi 

основних засобiв не мали мiсця. Iнформацiя про всi обмеження на 
використання майна емiтента - обмеження вiдсутнi. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

36 802 30 189 

Статутний капітал (тис.грн) 37 632 37 632 

Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

0 0 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв 
фiнансової звiтностi).  

Висновок Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства.  

 

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 18 583 X X 

у тому числі:  

 Поновлювальна кредитна лiнiя 27.06.2018 14 800 22,5 03.06.2020 

 Поновлювальна кредитна лiнiя 17.12.2019 2 300 21 16.12.2020 



овердрафт 23.12.2019 1 483 21 22.12.2020 

Зобов’язання за цінними паперами X 17 392 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 17 392 X X 

UA4000125876 21.10.2019 17 392 0 01.04.2020 

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 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 49 288 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 85 263 X X 

Опис д/н 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Саламандра" 

за ЄДРПОУ 21870998 

Територія Дніпропетровська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 1210136900 

Організаційно-пра

вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 71 

Адреса, телефон: 49000 мiсто Днiпро, Вулиця Короленко, 21, 0800501644 
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 31.12.2019 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 300 567 

    первісна вартість 1001 7 647 7 955 

    накопичена амортизація 1002 ( 7 347 ) ( 7 388 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 927 

Основні засоби 1010 48 616 55 334 

    первісна вартість 1011 50 924 58 242 

    знос 1012 ( 2 308 ) ( 2 908 ) 

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 22 530 46 319 

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 9 016 13 301 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 80 462 116 448 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 189 185 

Виробничі запаси 1101 0 0 

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 6 432 5 305 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 680 2 828 

    з бюджетом 1135 729 564 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 724 518 

    з нарахованих доходів 1140 3 411 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27 819 25 259 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 6 352 5 345 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 6 352 5 345 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 642 3 919 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 642 3 919 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 44 846 43 816 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 125 308 160 264 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 37 632 37 632 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 17 784 24 944 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 12 705 12 425 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 68 121 75 001 



    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 16 400 17 392 

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 14 723 31 953 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 4 958 5 844 

    резерв незароблених премій 1533 9 765 26 109 

    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 31 123 49 345 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 16 000 18 583 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 4 532 1 408 

    розрахунками з бюджетом 1620 4 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 22 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 561 3 692 

Поточні забезпечення 1660 664 1 045 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 4 303 11 168 

Усього за розділом IІІ 1695 26 064 35 918 

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 125 308 160 264 

 

Керівник    Маленко Роман Iгоревич 
 

Головний бухгалтер   Гришина Свiтлана Iванiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 
компанiя "Саламандра" 

за ЄДРПОУ 21870998 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 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 72 958 67 897 

Премії підписані, валова сума 2011 100 190 77 267 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 14 166 ) ( 9 862 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 16 343 -146 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 3 277 346 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 38 038 ) ( 36 052 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 34 920 31 845 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -886 3 627 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -886 3 627 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2 246 1 311 

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 ( 17 669 ) ( 20 603 ) 

Витрати на збут 2150 ( 10 941 ) ( 7 809 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2 501 ) ( 1 036 ) 

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 5 169 7 335 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2 330 



Інші доходи 2240 73 696 10 982 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 4 844 ) ( 2 533 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 70 925 ) ( 13 792 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 3 098 2 322 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 885 -2 048 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 213 274 

    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 213 274 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 726 613 

Витрати на оплату праці 2505 3 400 2 595 

Відрахування на соціальні заходи 2510 823 579 

Амортизація 2515 642 2 627 

Інші операційні витрати 2520 63 558 59 086 

Разом 2550 69 149 65 500 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 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    Маленко Роман Iгоревич 

 

Головний бухгалтер   Гришина Свiтлана Iванiвна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Саламандра" 
за ЄДРПОУ 21870998 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 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 55 37 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 4 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 304 1 094 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 101 383 73 086 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 4 559 4 234 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 30 538 ) ( 28 676 ) 

Праці 3105 ( 2 487 ) ( 1 922 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 738 ) ( 579 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 348 ) ( 2 540 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 677 ) ( 1 998 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 671 ) ( 542 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 1 494 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 1 629 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 49 482 ) ( 47 126 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1 091 ) ( 1 225 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 18 617 -6 736 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 45 470 34 709 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 2 239 

    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 ( 61 532 ) ( 33 605 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 15 785 ) 

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 -16 060 -14 442 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 2 300 16 000 

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 ( 1 200 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4 812 ) ( 2 203 ) 

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 -3 712 13 797 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 155 -7 381 

Залишок коштів на початок року 3405 6 352 13 702 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 148 31 

Залишок коштів на кінець року 3415 5 345 6 352 

 

Керівник    Маленко Роман Iгоревич 

 
Головний бухгалтер   Гришина Свiтлана Iванiвна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Саламандра" 
за ЄДРПОУ 21870998 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 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 37 632 0 17 784 0 12 705 0 0 68 121 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -493 0 0 -493 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок року  

4095 37 632 0 17 784 0 12 212 0 0 67 628 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 213 0 0 213 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 7 160 0 0 0 0 7 160 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 7 160 0 0 0 0 7 160 

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 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 7 160 0 213 0 0 7 373 

Залишок на кінець року  4300 37 632 0 24 944 0 12 425 0 0 75 001 

 
Керівник    Маленко Роман Iгоревич 

 

Головний бухгалтер   Гришина Свiтлана Iванiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Положення примiток до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку наводяться на офiцiйному Веб-сайтi Товариства за адресою: 

www.salamandra.ua. 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКО - 

КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА 
"ГРАНТЬЕ" у виглядi ТОВ 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

21026423 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

65012, м. Одеса, вул. Велика 

Арнаутська, 15 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4420 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0677, дата: 23.02.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 4, дата: 07.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 03.03.2020, дата 
закінчення: 06.04.2020 

11 Дата аудиторського звіту 06.04.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

125 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

Адресат: 

 
? управлiнський персонал, акцiонери ПрАТ "СК "Саламандра" 

 
? Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку   

 
 

 
Думка iз застереженням 

 
Аудитор провiв аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "Саламандра" (ПрАТ "СК "Саламандра") що складається з Балансу (Звiт про 
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, та Звiту про фiнансовi результати (Звiт про 

сукупний дохiд) за 2019 рiк, звiту по рух грошових коштiв за 2019 рiк, звiту про власний 
капiтал за 2019 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi у довiльнiй формi за 2019 рiк. 

 
      На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в роздiлi 

Основа для думки iз застереженням, фiнансова звiтнiсть, що додається, надає правдиву та 
неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан та грошовi потоки ПрАТ "СК "Саламандра" 

станом на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, звiт про власний капiтал за 2019 рiк вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 



 

 
 

Основа для думки iз застереженням 
 

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, 
доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового 

котирування цих активiв.  
 

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та 
зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, в товариствi цю 

процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. 
Через характер облiкових записiв товариства ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть активiв 

та зобов'язань за допомогою iнших аудиторських процедур. 
 

         Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi нашого звiту. Ми є незалежними вiдповiдно до пiдприємства згiдно 
з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Українi для нашого 
аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали 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 iз застереженням. 

 
 

 
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. Проте ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  
 

До ключових питань аудиту фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 року включенi питання 
згiдно Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг вiд 25.02.2020 р. № 362, а саме: 
 

- При пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi управлiнський персонал ПрАТ "СК 
"Саламандра" оцiнює здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 
бухгалтерського облiку. Управлiнський персонал не iдентифiкує подiї чи умови, якi поставили 

б пiд сумнiв здатнiсть продовжувати безперервну дiяльнiсть протягом 12 мiсяцiв. 
 
- Припущення про безперервнiсть дiяльностi, враховуючи зростаючу невизначенiсть 

пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та 
нацiональної економiки має низький рiвень. 

 
- Низький рiвень ризикiв, пов'язаних iз пандемiєю COVID-19 та запровадженням 

карантинних та обмежувальних заходiв. 
 

- Пандемiя COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв не 



впливає на невизначенiсть оцiнки. 

 
- Оцiнка ризику фiнансового монiторингу товариства має низький властивий ризик. 

 
- У 4 кварталi 2019 р. станом на 31.12.2019 р. було до оцiнено до справедливої вартостi 

62/100 частки нежилого примiщення в частинi- службове (лiт."А"), що знаходиться за 
адресою: м. Київ, вул. Велика Житомиська, будинок 24-Б.  в сумi 17427920,00  грн. згiдно 

Звiту про незалежну оцiнку вiд 27.12.19 р., проведеному Суб'єктом оцiночної дiяльностi ФОП 
Чумаченко В.М., який дiє на пiдставi Сертифiкату суб'єкта оцiночної дiяльностi № 492/19 

виданого ФДМ України 27.06.2019 р. (оцiнювач Чумаченко В.М. Сертифiкат №1161 вiд 
31.10.1998 р.) 

 
- Знецiнення активiв Товариством не здiйснювалось, у зв'язку з вiдсутнiстю ознак 

знецiнення. 
 

- Активи, якi знаходяться на тимчасово окупованих територiях України, не виявленi. 
 

- Товариство не одержувало в звiтному перiодi доходiв вiд iнвестування активiв.  
 

- В 2019 роцi не вiдбувалася змiна засновникiв (учасникiв) та збiльшення складеного капiталу 
Товариства.  

 
- Операцiй з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 

чи iншого об'єднання в звiтному перiодi не вiдбувалось. Протягом звiтного року заробiтна 
плата управлiнському персоналу нараховувалась та виплачувалась згiдно штатного розпису за 

фактично вiдпрацьований час. 
 

- Проти товариства клiєнтами поданi судовi позови, вiрогiднiсть отримання позитивних 
рiшень по яким менше 50 %. Керiвництво вважає, що товариство вiрогiдно понесе iстотних 

збиткiв, вiдповiдно, було сформовано резерв забезпечення iнших виплат в розмiрi 834 тис. грн. 
 

- Товариство не здiйснювало iстотних операцiй з активами (iстотна операцiя з активами 
обсяг якої бiльше нiж 10% вiд загальної величини активiв станом на останню звiтну дату). 

 
- 17 грудня 2019р. Товариством було укладено з ПАТ "МТБ БАНК" кредитний договiр 

№К02415/2019 про надання поновлюваної кредитної лiнiї з лiмiтом заборгованостi 2 300 
000,00 грн. 

 
- Прострочених зобов'язань Товариства не виявлено. 

 
 

 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

 
      Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "Саламандра" за 2019 рiк вiдповiдно до принципiв 
бухгалтерського облiку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за таку систему внутрiшнього контролю, яку вiн 
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 



 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 
визначення здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи де це застосовано, питання що стосуються безперервностi дiяльностi, та 
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi, як основи для бухгалтерського 

облiку, окрiм випадкiв коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи 
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

 
      Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за 

процесом фiнансового звiтування ПрАТ "СК "Саламандра".  
 

 
 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
 

Нашою метою є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, завжди 

виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

об?рунтовано очiкується, вони можуть вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, що 
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  

 
Виконуючи аудит, вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 
 

? Iдентифiкуємо  та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi  процедури у 

вiдповiдь на  цi  ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi 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 об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених керiвництвом. 

 
? Доходимо висновку щодо використання управлiнським персоналом припущення про 
безперервнiсть дiяльностi, як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих 

аудиторських доказiв, доходимо висновку чи є суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, 
якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжувати безперервну 

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо такої суттєвої невизначеностi ми повиннi 
привернути увагу в своєму Звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї  у фiнансової 

звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежним, модифiкувати свою думку. Нашi 
висновки ?рунтуються  на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звiту аудитора. 

Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити пiдприємство припинити свою 



дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 
? Оцiнюємо зазначене подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi вiдповiдно з 

розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує  фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 
 

 
      Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд 
час аудиту, включаючи будь якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 
 

     Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi 

питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 
також де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних засобiв.  

 
 

 
 

 
 

 
Iнша iнформацiя 

 
 

 
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi було придiлено увагу питанням, якi розглядались в 

контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi 
думки щодо неї.  

 
ПрАТ "СК "Саламандра" є учасником ринку фiнансових послуг України, фiнансовою 

установою, яка надає послуги iз обов'язкових та добровiльних видiв страхування, iнших, нiж 
страхування життя. Страхова компанiя є членом Моторного (транспортного) страхового бюро. 

 
 Протягом 2019 року ПрАТ "СК "Саламандра" дотримується обмежень щодо сумiщення 

провадження видiв господарської дiяльностi. Товариство веде господарську дiяльнiсть 
виключно в межах основного виду дiяльностi: 65.12 - iншi  види страхування, крiм 

страхування життя.   
 

  
 
Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних 

 
У ходi аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "Саламандра" за 2019 рiк, нами була розглянута 

iнша iнформацiя, а саме звiтнi данi страховика Приватного акцiонерного товариства "Страхова 
компанiя "Саламандра", який подається в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг за 2019 рiк у складi: 
 

 - Пояснювальна записка звiтних даних страховика,  



 

 - Загальнi вiдомостi про страховика, 
 

 - Реквiзити, 
 

 - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2019 р. 
 

 - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 р. 
 

 - Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 р. 
 

 - Звiт про власний капiтал за 2019 р.  
 

 - Звiт про доходи та витрати страховика,  
 

 - Показники дiяльностi iз страхування життя, 
 

 - Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування 
життя, 

 
 - Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування, 

 
 - Показники дiяльностi з державного обов'язкового страхування,  

 
 - Пояснення щодо операцiй перестрахування,  

 
 - Умови забезпечення платоспроможностi страховика,  

 
 - Пояснення щодо припинення договорiв страхування, 

 
 - Звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика, 

 
 - Декларацiя,  

 
 - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, 

 
 - Звiт про корпоративне управлiння за 2019 р., 

 
 з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей, якщо вони є, з перевiреною аудитором 

фiнансовою звiтнiстю. 
 

У ходi розгляду наданої нам iнформацiї, ми не знайшли суттєвих невiдповiдностей мiж 
фiнансовою звiтнiстю ПрАТ "СК "Саламандра" та звiтом, який подається в Нацiональну 
комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг за 2019 рiк, не 

встановили суттєвих викривлень якi б могли вплинути на фiнансову звiтнiсть.  
 

Прийнятi керiвництвом ПрАТ "СК "Саламандра" облiковi полiтики та оцiнки не мають 
суттєвих невiдповiдностей стосовно вимог дiючого законодавства про бухгалтерський облiк та 

вимог МСФЗ. 
 

Аудитори не встановили невiдповiдностi в звiтних даних страховика iнформацiї про 



забезпечення платоспроможностi страховика, а також не було встановлено загроз припинення 

дiяльностi протягом найближчих 12 мiсяцiв.  
 

Сформованi товариством станом на 31.12.2019 р. страховi резерви розмiщенi визначеними 
категорiями прийнятих активiв у повному обсязi та дотримано норматив достатностi активiв. 

 
 В 2019 роцi фактичний запас платоспроможностi (нетто-актив), який складає 74434 тис. 

грн., значно перевищує нормативнi показники платоспроможностi страхової компанiй 
(16759,50 тис. грн.,)  на 57674,50 тис. грн., тобто перевищення складає понад 25 вiдсоткiв та 

не менш 1 млн. євро за офiцiйним курсом на дату розрахунку зазначених платежiв.  
 

 
 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 
 

 
 

 У вiдповiдностi до ст. 40, ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" товариство у складi рiчного звiту емiтента подає звiт про корпоративне управлiння. 

Товариство зобов'язане залучити аудитора (аудиторську фiрму), який повинен висловити свою 
думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цiєї частини, а також перевiрити iнформацiю, 

зазначену в пунктах 1-4 цiєї частини. Така iнформацiя включається до складу звiту про 
корпоративне управлiння емiтента. На думку аудитора, iнформацiя Звiту про корпоративне 

управлiння, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 
статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 

роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Аудитор не виявив суттєвої невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про 

корпоративне управлiння, своїми знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання 
впевненостi, та iнша iнформацiя має вигляд такої, що не мiстить суттєве викривлення. 

 
 

 
В ПрАТ "СК "Саламандра" була створена система по управлiнням управлiння  ризиками, 

згiдно Вимог, затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових  послуг вiд 4 лютого 2014 р. № 295.  

 
Згiдно Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування, та розкриття iнформацiї щодо 

ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв, затверджених  розпорядженням 
Нацкомфiнпослуг, вiд 13 лютого 2014 р. № 484, керiвництво на протязi 2019 року регулярно 

проводило стрес-тестування, на основi проведених стрес-тестiв проводилось розкриття 
iнформацiї що отриманих результатiв та до ключових ризикiв, згiдно вимог встановлених 

комiсiєю. 
 
Результат проведеного стрес-тестування: ПрАТ "СК "Саламандра" було проведено 

стрес-тестування щодо ключових ризикiв станом на 31.12.2019 р. За результатами 
проведеного стрес-тестування можна зробити висновок, що деякi стресовi подiї мають 

незначний вплив на нетто-активи компанiї. 
 

Товариство проводить полiтику диверсифiкацiї портфелю активiв з метою зниження ризикiв 
надмiрної концентрацiї активiв. Загальний рiвень ризику контролюється за допомогою 

системи управлiння ризиками. 



 

 
 

Вiдповiдно до п. 18 Постанови КМУ № 913 вiд 07.12.2016 р. анкета керiвника та головного 
бухгалтера фiнансової установи подається до Нацкомфiнпослуг у випадку подання заяви на 

отримання лiцензiї. При призначеннi керiвника та головного бухгалтера на вiдповiднi посади, 
данi умови були виконанi.   

 
 

 
На виконання вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв № 913 вiд 07.12.2016 р. ФОП Ананьєв Є. 

О. (сертифiкат АЕ № 003741) виконав обстеження нежитлового примiщення за адресою: м. 
Полтава, вул. Пушкiна, 47, на предмет доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших 

маломобiльних груп населення вiдповiдно до ДБН В.2.2-17:2006 "Доступнiсть будинкiв i 
споруд для маломобiльних груп населення". За висновками експерта з технiчного обстеження 

будiвель i споруд станом на 07.11.2017 р. встановлено можливiсть доступу для осiб з 
iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення до нежитлового примiщення ПрАТ "СК 

"Саламандра". 
 

Страхова компанiя "Саламандра" розташована на 1 поверсi будiвлi з виходом безпосередньо 
на вулицю. При входi розмiщена кнопка виклику, за необхiдностi буде надана допомога 

людям з обмеженими можливостями. 
 

Станом на 31.12.2019 р. було проведено перевiрку адекватностi страхових зобов'язань, яка 
була здiйснена актуарiєм Зубченко В. П. (Свiдоцтво про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним 

вимогам до осiб, якi можуть займатися актуарними розрахунками № 01-027 вiд 24.10.2017 р.) 
 

 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
За даними вiдповiдальних осiб товариства, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 
також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi 
перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних 

ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.  
 

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 

Вид інформації 



діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 

учасників 
фондового ринку 

1 2 3 

18.03.2019 18.03.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

04.06.2019 05.06.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів 

 


