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Організаційно-правова форма - Товариство з додатковою відповідальністю
Дата державної реєстрації – число, місяць, рік - 03 травня 2001 р.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія
СТ № 242 від 21.08.2004 року;
Ліцензії Держфінпослуг України:
№
Серія
№ лі- Дата ви7
АЕ
190424 23.11.2012
з/п ліцензії цензії
дачі
8
АЕ
190425 23.11.2012
1
АЕ
190418 23.11.2012
9
АЕ
190426 23.11.2012
2
АЕ
190419 23.11.2012
10
АЕ
190427 23.11.2012
3
АЕ
190420 23.11.2012
11
АЕ
190428 23.11.2012
4
АЕ
190421 23.11.2012
12
АЕ
190429 23.11.2012
5
АЕ
190422 23.11.2012
13
АЕ
190430 23.11.2012
6
АЕ
190423 23.11.2012
14
АЕ
190431 23.11.2012
Генеральний директор – Шпитальний Ігор Геннадійович
Головний бухгалтер – Суховій Людмила Валеріївна
Фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 1/3, літера А
Тел/факс: 278-61-12, 278-61-28
Електронна пошта: insurance@kico.kiev.ua
Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» свідоцтво Аудиторської палати України про внесення
до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів № 4026 від 27.09.2007 року, свідоцтво
Держфінпослуг про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ № 0097 від 30.01.2014 року.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 січня 2018 р.
Форма № 1 Код за ДКУД
1801001
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

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

240
257
17

240
257
17

12
519
507

8
519
511

Код
На початок
рядка звітного періоду

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200
1300

11000

11000

11252

11248

20

33

2500

2672

21
21

16
16

2691

3769

6139
855
5284

3891
855
3036

1993

3

4
14

4
14

1

1

42
64

302
324

24616

23461

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275
2290
2295
2300
2305
2350
2355

-774
()

693
()

340

1370

(570)
(15)
(225)

(580)
(228)
(650)

(1244)

605
()

37

149

()
()
()

()
()
()

(1207)
5

754
()
263

(1212)

491
()

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

1

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

21
1972

21
1811

13364

12213

24616

23461

3
13440

13440

266
8608
()
()

266
7396
()
()

22314

21102

2238

2035

122
2116

122
1913

2238

2035

3

-1212

491
За аналогічний
період попереднього року
4
162
216

Код За звітний
рядка період
2
2500
2505

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці

3
121
215

2
2600
2605
2610
2615
2650

За аналогічний
період попереднього року
4

3

За аналогічний
період попереднього року
4

Код
рядка За звітний період

Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

50
4
1026
1458

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

За аналогічний
період попереднього року
4

Код За звітний
рядка період

47
4
423
810

Код За звітний
рядка
період

Назва статті

Код За звітний За аналогічний
поперерядка період період
днього року
2
3
4
2000
2010
-111
953
2011
5609
9892
2012
5762
9375
2013
-203
-5513
2014
-161
-5077
2050
()
()
2070
(663)
(260)
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2130
2150
2180
2181
2182

2510
2515
2520
2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1

2

Україна Бізнес Ревю №17-18/2, 30 квітня 2018

3

Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 20 17 р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

1832

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

1600
1605

1700
1800
1900

Стаття

На кінець
звітного
періоду
4

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

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

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Код
На початок
рядка звітного періоду

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2

3

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095

5430
2707

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1019
173
47
42
42
4347
2558
49

10714
3101
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

792
159
43
1306
1266
40
81
10713
2102
1381

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

-

-

3235
3250

-

-

3255
3260
3270
3275

(
(
(
(

-

3280
3290
3295

(
(
(

2354
2354

3300
3305
3310
3340

)
)
)
)

(
(
(
(

) (
) (
) (

38

3345
3350
3355
3360
3365
3370

(
(
(
(
(
(

-

3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415

(
(

38
2365
6139
117
3891

(

-

)
)
)
)

250
250

)
)
)

149
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

) (
) (
) (

-

)
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Звіт про власний капітал за 2017 р.
Форма N 4 Код за ДКУД
Стаття

Код
рядка

Зареєстрований (пайовий)
капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
13440

4

5

6
266

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

13440

0

0

266

Нерозподілений
прибуток (непокритий
збиток)
7
8608

8608
-1212

1801005

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

8

9

10
22314

0

0

0
0
0
22314
-1212
0
0
0
0

4114
4116

0
0

4200

0

4205
4210

0
0

4215

0

4220
4225

0
0

4240

0

4245

0

4260
4265
4270
4275
4280
4290
4291
4295
4300

0
0
0
0
0
0
0
-1212
21102

0
13440

0
0

0
0

0
266

-1212
7396

0
0

0
0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)

15
I. Нематеріальні активи
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік
Нанараховано
первісна
первісної
накопиченої (переоцінена)
копичена амортиза(переоціненої)
амортизації
аморти- ції за рік
вартість
вартості
зація
6
7
8
9
10

Залишок на початок року

Код
Надійпервісна
накопичена шло
рядка (переоцінена) аморти- за рік
вартість
зація

Групи нематеріальних активів
1
Права користування природними ресурсами
Права користування майном
Права на комерційні позначення
Права на об'єкти промислової власності
Авторське право та суміжні з ними права

2
010
020
030
040
050
060
070
080
090

Інші нематеріальні активи
Разом
Гудвіл
З рядка 080 графа 14
Із рядка 080 графа 5
Із рядка 080 графа 15

3

4

5

VIII. Запаси
Інші зміни за рік
накопервісної
пиченої
(переоціненої) амортивартості
зації
12
13

Втрати від
зменшення
корисності
за рік
11

Залишок на кінець року
первісна
(переоцінена)
вартість

накопичена
амортизація

14

15

5

4

5

4

252
257

13
17

252
257

13
17

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

Код
рядка

Найменування показника

Групи основних засобів

Код
рядка

1
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на поліпшення
земель
Будинки, споруди та передавальні
пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
(меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні
активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом

первісна
(переоцінена)
вартість

знос

Надійшло
за рік

3

4

5

2
100
105

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

2
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

первісної
(переоціненої) вартості

зносу

первісна
(переоцінена)
вартість

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на кінець
року
первісна
(переоцінена)
вартість

знос

14

15

13

у тому числі
одержані за фінансовою
орендою
первісна
(переоцінена)
знос
вартість
16
17

передані в оперативну
оренду
первісна
(переоцінена)
знос
вартість
18
19

110
120
130
140

41
413

41
411

150

35

32

160
170
180
190

33
(921)
(922)
(923)
(924)
(925)

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02
З рядка 1200 графа 4 Балансу
Запаси, призначені для продажу
(Звіту про фінансовий стан)
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

(926)

IX. Дебіторська заборгованість
в т. ч. за строками непогашення
Всього
Код
кінець
12 до
від 18 до
рядка нароку
до 12 місяців 18відмісяців
36 місяців
1
2
3
4
5
6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940
2672
141
2531
Інша поточна дебіторська заборгованість
950
3769
311
3458

41
413

41
411

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

35

34

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника
1
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

2

5

200

5

25

210
220
230
240
250
260

23

2

25

25

(951)
(952)
Код рядка
2
960
970

519

507

З рядка 260 графа 5
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
З рядка 260 графа 15
З рядка 105 графа 14

4

За рік
3

IV. Фінансові інвестиції
Код
Найменування показника
рядка
1
2
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350
дочірні підприємства
360
спільну діяльність
370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380
акції
390
облігації
400
інші
410
Разом (розд. А + розд. Б)
420

На кінець року
4

Види забезпечень і резервів

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)
За рік
3

На кінець року
довгострокові
поточні
4
5

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421)
(422)
(423)

З рядка 1160 графа 4
Балансу (Звіту про
фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(424)
(425)
(426)
Код рядка
2
440
450
460
470

Доходи
3

225

Х

З рядка 1430 графа 5 і графа 14
З рядка 1430 графа 6 і графа 16
З рядка 1430 графа 11 і графа 17

500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630

Х

Х
37

Х

Х

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
З рядків 540-560 графа 4 Фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631)
(632)
(633)

VI. Грошові кошти
1
Готівка
Поточний рахунок банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом

Код рядка
2
640
650
660
670
680
690

Грошові кошти, використання яких обмежено

На кінець року
3
855
630
2406
3891
(691)

%

3

710

4

5

6

18

7

XII. Податок на прибуток
Найменування показника

Сума очікуваного
відшкодування
витрат
іншою стороною, що
врахована
при оцінці
забезпечення
8

Залишок на
кінець
року

9

1
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до звіту про фінансові результати - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

740
750
760
770
775
780

2238
-1993

-203
161

245

-24

Код
рядка
2
1410

2 035
-1 832
18

1
Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на:
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
з них машини та обладнання
придбання (створення) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

203

Сума
3
5

1220
1225
1230
1235
1240

5

1241

5

1242
1243
1250
1251
1252
1253

Найменування показника

730

Сума
3

1120
1130
1140
1150
1160

Код рядка
2
1210

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Код
рядка
2
1300
1310

18

720

інші довгострокові біологічні активи
Поточні біологічні активи - усього
в тому числі:
тварини на вирощуванні та відгодівлі
біологічні активи в стані біологічних
перетворень (крім тварин на вирощуванні та
відгодівлі)
інші поточні біологічні активи
Разом

490
Х

2

1
Довгострокові біологічні активи - усього
в тому числі:
робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насадження

480

492

СторноваЗалиВикорис- но невина
Код шок
нара- додаткові тано у користану
порядка чаток ховано
звітному суму у
відраху- році
звітному
року (створе- вання
році
но)

Групи біологічних активів

Витрати
4

340

491

1
Забезпечення на виплату відпусток
працівникам
Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов'язань
Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих
контрактів
Резерв сумнівних боргів
Разом

11000
11000

З рядка 1035 графа 4
Балансу (Звіту про
фінансовий стан)

Найменування показника

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

VII. Забезпечення і резерви
Збільшення за
звітний рік

Код рядка
2
1110

1
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників
валова замовникам
з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

511

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника
Код рядка
1
2
Капітальне будівництво
280
Придбання (виготовлення) основних засобів
290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних
300
активів
Придбання (створення) нематеріальних активів
310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
320
Інші
330
Разом
340

V. Доходи і витрати
Найменування показника
1
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного
призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств
Результат оцінки корисності
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи
Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

519

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Сума
3

980

XI. Будівельні контракти
Найменування показника

З рядка 260 графа 8

З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про
фінансовий стан)

Інші зміни за рік
На- Втрати від
раховано зменаморти- шення
первісної
знос зації за корис- (переоціне- знорік
ності
ної) вартості су
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Найменування показника

З рядка 260 графа 14

З рядка 340 гр. 3

Вибуло за рік

Переоцінка за рік
збільшення чистої
уцінка
вартості реалізації*
4
5

1
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом

II. Основні засоби
Залишок на початок
року

Балансова
вартість на
кінець року
3
18

Сума
3
4

1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

XIV. Біологічні активи
Обліковуються за первісною вартістю
Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року навибуло за рік
нараховано втрати від
вигоди від залишок на кінець року залишок
назміни вибуло залишок на
первісна накопичена дійшло первісна накопичена амортизації зменшення відновлення первісна накопичена на початок дійшло вартості за рік кінець року
за рік
за рік
корисності корисності вартість амортизація
року
за рік
вартість амортизація за рік вартість амортизація
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1411
1412
1413
1414
1415
1420

Х

Х

Х

Х

1421

Х

Х

Х

Х

1422

Х

Х

Х

Х

1423
1424
1430

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)
(1432)
(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Фінансовий результат
Вартість Витрати, пов’язані Результат від первісного визнання
Виручка
СоКод
(прибуток +, збиток -) від
Найменування показника
з біологічними
Уцінка від реалі- бівартість
рядка первісного
визнання перетвореннями
зації
реалізації
дохід
витрати
реалізації
первісного визнання та реалізаці
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
1500
()
()
()
у тому числі:
зернові і зернобобові
1510
()
()
()
з них:
1511
()
()
()
пшениця
соя
1512
()
()
()
соняшник
1513
()
()
()
ріпак
1514
()
()
()
цукрові буряки (фабричні)
1515
()
()
()
картопля
1516
()
()
()
плоди (зерняткові, кісточкові)
1517
()
()
()
інша продукція рослинництва
1518
()
()
()
додаткові біологічні активи рослинництва
1519
()
()
()
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
1520
()
()
()
у тому числі:
приріст живої маси - усього
1530
()
()
()
з нього:
1531
()
()
()
великої рогатої худоби
свиней
1532
()
()
()
молоко
1533
()
()
()
вовна
1534
()
()
()
яйця
1535
()
()
()
інша продукція тваринництва
1536
()
()
()
додаткові біологічні активи тваринництва
1537
()
()
()
продукція рибництва
1538
()
()
()
1539
()
()
()
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540
()
()
()
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Примітки до річної фінансової звітності
за 2017 рік
ТДВ «Київське Страхове Товариство»
1. Загальна інформація.
Найменування звітуючої організації:
Організаційно-правова форма:
Країна реєстрації
Юридична адреса (адреса знаходження
органу управління організації):
Звітний період
Дата затвердження звітності

Валюта звітності

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ
СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО»
Товариство з додатковою відповідальністю
Україна
01001, м. Київ, вул. Десятинна, 1/3 літера А
Рік, що закінчується 31 грудня 2017 р.
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з
метою оприлюднення) керівником Товариства
28 лютого 2018р.
Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті,
якою є національна валюта України – гривня, складена у
тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
Тис. (1000)

Рівень округлення в представленій
звітності
Фінансова звітність ТДВ «Київське страхове товариство» підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, яка затверджена Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності
(Рада з МСФЗ).

Опис характеру і основних напрямів діяльності організації:
Страхова компанія здійснює свою діяльність відповідно до ліцензій, зазначених в таблиці
нижче:
№з\п

1

Вид страхування
у формі обов'язкового:
Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за
шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти
та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до
аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

№ ліцензії

Термін дії
ліцензії

АЕ№190418

з 17.03.2005
безстроковий

2

Авіаційне страхування цивільної авіації

АЕ№190431

3

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

АЕ№190424

4

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів
у формі добровільного:

з 21.08.2007 –
безстроковий
з 21.08.2007 –
безстроковий

АЕ№190421

з 07.09.2006 –
безстроковий

6

Cтрахування від нещасних випадків

АЕ№190420

7

Cтрахування медичних витрат

АЕ№190425

8

Cтрахування вантажів та багажу (вантажобагажу)

АЕ№190430

9

Cтрахування фінансових ризиків

АЕ№190419

з 24.05.2005
безстроковий
з 24.05.2005
безстроковий
з 24.05.2005
безстроковий
з 24.05.2005
безстроковий

10

Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного,
водного транспорту(морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

АЕ№190426

з 24.05.2005
безстроковий

11

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АЕ№190428

12

Страхування цивільної відповідальності власників наземного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
Cтрахування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників
водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

АЕ№190423

з 24.05.2005
безстроковий
з 24.05.2005
безстроковий

АЕ№190429

з 24.05.2005
безстроковий

14

Страхування здоров’я на випадок хвороби

АЕ№190427

15

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

АЕ№190422

з 24.05.2005
безстроковий
з 24.05.2005
безстроковий
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2. Основи подання фінансової звітності
Основа ведення бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку, іншими нормативними актами, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в України .
Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі інформації про активи, зобов'язання,
капіталі, господарські операції та результати шляхом трансформації (коригування) статей
відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основа подання інформації.
Фінансова звітність підприємства представляється у повній відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи всі прийняті раніше Міжнародні стандарти
та інтерпретації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Підприємство веде бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (ПСБО). Фінансова звітність складається
на основі даних бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей для цілей достовірного подання інформації відповідно
до МСФЗ.
Інформація представляється в основному виходячи з базису оцінки за історичною вартістю (собівартістю).
Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво проводить оцінку
на основі принципу обачності активів, зобов'язань, доходів і витрат. Оцінка в основному
виробляється щодо резерву сумнівних боргів, резерву відпусток, відкладеного податку на
прибуток, справедливої вартості фінансових інструментів.
Припущення про безперервність діяльності.
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається
в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно
було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Застосування МСФЗ.
За 2017р. складається фінансова звітність товариства, яка відповідає МСФЗ.
Надання і розкриття інформації відповідає вимогам МСФЗ 1. Інформація надана відносно
двох звітних періодів 2016 і 2017 рр. В примітках розкривається інформація про основні
коригування у відповідності до МСФЗ. Оцінки відносно вхідних залишків балансу станом на
01.01.2016р., а також сум, які стосуються всіх інших періодів, наданих у фінансовій звітності
відповідно до МСФЗ, здійснюються у відповідності до міжнародних стандартів. Визнанню
підлягають всі активи і зобов’язання, які відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ.
Всі визнані активи і зобов’язання оцінюються відповідно до МСФЗ по собівартості, справедливій або дисконтованій вартості. Товариство використовує вимоги МСФЗ про ретроспективне застосування всіх стандартів, які діють на дату підготовки фінансової звітності
згідно МСФЗ вперше за один звітний період, оскільки немає можливості перерахунку більш
ранньої інформації.
Товариство ретроспективно застосувала стандарти МСБО 16, МСБО 38 з дати свого створення для перерахунку балансової вартості основних засобів і нематеріальних активів.
Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво здійснювало
оцінку активів, зобов’язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.
Основні зміни в порівнянні з фінансовою звітністю товариства у відповідності до положень (стандартів) бухгалтерського обліку полягають в списанні активів, які не відповідають
критеріям визнання у відповідності до МСФЗ, перекласифікацією статей активів, визнанням
витрат у відповідності з принципом нарахування і нової облікової політики. Зміни пов’язані
з переходом на МСФЗ, відображені шляхом коригувань відповідних статей балансу в кореспонденції з нерозподіленим прибутком на початок 2017р.
3. Перелік найбільш значимих положень облікової політики.
1. Основа формування облікових політик.
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови,
до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
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Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та
інших чинних МСФЗ.
2. Інформація про облікові політики.
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції,
інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
Основні облікові оцінки та припущення.
Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів і
зобов'язань, що визнаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року.
Оцінки та припущення постійно переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин.
Остаточні зобов’язання за вимогами, що заявлені за договорами страхування
Оцінка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є
найбільш важливою бухгалтерською оцінкою Компанії. Існує декілька причин невизначеності, які необхідно враховувати при оцінці зобов’язань, по яким Компанія в кінцевому
випадку буде здійснювати виплати за такими вимогами. Зокрема, збільшились вимоги по
договорам страхування медичних витрат. Вимоги аналізується окремо для припинених
та не припинених вимог. Розвиток великих втрат аналізується окремо. Вимоги за не припиненими вимогами можуть бути оцінені з більшою надійністю, і процеси оцінки Компанії
відображають всі фактори, які впливають на кількість і терміни потоків грошових коштів
за цими договорами. Коротший період для врегулювання цих вимог дозволяє Компанії
досягти більш високого ступеня впевненості в оціночній вартості вимог, і порівняно мало
випадків, що виникли, але не заявлені, існує в кінці року. Однак, чим довше часу необхідно
для оцінки виявлення припинених вимог, тим процес оцінки є більш невизначеним по цих
вимогам. Практично всі зобов’язання по випадкам, що виникли, але не заявлені, за договорами страхування медичних витрат відносяться до вимог припинених.
Результат збільшення зобов’язань по причині коливання курсу валют та здорощення
витрат на медичні послуги по договорам страхування медичних витрат, укладених подорожуючими за кордон та страховий захист по яким надається у валюті даної країни або
міжнародній валюті, та виплата страхового відшкодування проводиться у гривні по курсу
Національного банку України на день складання страхового акту, може вплинути на вимоги
попередього року, у зв'язку з вищими витратами на врегулювання припинених вимог. За
підсумками 2016 року Компанія вважає, що зобов'язання по припиненим вимогам страхування медичних витрат розраховане станом на кінець року є адекватним. Тим не менш,
зростання вартості буде вимагати визнання додаткових втрат, ніж очікується в даний час.
3. Грошові кошти товариства.
Грошовими коштами та їх еквівалентами в товаристві вважати грошові кошти на поточних рахунках, інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в касі Товариства, грошові документи і їх еквіваленти, які не обмежуються у використанні. Фінансова звітність
товариства складається в національній валюті України - гривні.
Курсові різниці відображаються загальною сумою у фінансовій звітності того періоду, в
якому вони виникають.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, які обліковуються в іноземній валюті, перераховуються і відображаються по курсу НБУ на дату складання звітності.
4. Оренда.
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в
основному всі ризики і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному
з критеріїв визначених в МСБО 17 «Оренда». Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.
Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами товариства
за найменшою із вартостей або за справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається в
баланс як зобов’язання по фінансовій оренді, з поділом на довгострокову і короткострокову
заборгованість.
Орендні платежі операційної оренди відображаються в звіті про фінансові результати
пропорційно відповідно до періоду оренди. У випадку надання в операційну оренду майна
товариства, суми орендних платежів відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахування за поточний період.
5. Визнання доходів і витрат.
Доходи товариства визнаються доходами на основі принципів нарахування, коли існує
впевненість, що в результаті операції станеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.
Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься, виходячи з принципу нарахування.
Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу.
Витрати, пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
6. Основні засоби.
Основні засоби товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби – це матеріальні активи товариства, строк корисного використання яких
більше одного року і які утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду або для адміністративних цілей. До основних
засобів товариства відносять активи первісна вартість яких становить від 2500,00 грн.
Основні засоби товариства обліковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобів класифікуються за окремими класами. Готові до експлуатації об’єкти, які планують використовувати
в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються в складі класу
придбання, але не введення в експлуатацію основних засобів.
Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі затрати пов’язані з доставкою і доведенням об’єкта до експлуатації.
Виготовлення об’єктів основних засобів власними силами оцінюється за фактичними прямими витратами на їх створення. Під час вводу в експлуатацію їх вартість порівнюється з
вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Ліквідаційна вартість – це сума грошових коштів, яку товариство очікує отримати за
актив при його вибутті після закінчення строку корисного використання, за вирахуванням
затрат на його вибуття. У випадку коли ліквідаційну вартість об’єкту основних засобів неможливо оцінити або сума її неістотна , ліквідаційна вартість не визначається.
Строк корисного використання по групам однорідних об’єктів основних засобів визначається керівництвом товариства. За результатами щорічної інвентаризації основних засобів
строк їх корисного використання може переглядатись.
Строк корисного використання об’єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (строку оплати лізингових платежів).
Нарахування амортизації по об’єктам основних засобів здійснюється прямолінійно, з врахуванням строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизації основних
засобів починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.
Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонт основних засобів списують на затрати
періоду по мірі їх виникнення. Вартість суттєвих оновлень і удосконалення основних засобів
капіталізується. Якщо при зміні одного із компонентів складних об’єктів основних засобів
виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об’єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття)
старого компонента.
На дату звітності для оцінки основних засобів використовувати первинну вартість.
У випадку наявності факторів знецінення активів, відображати основні засоби за мінусом
збитку від знецінення згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів»
7. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності
згідно МСБО 38 « Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної
форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від товариства) і утримуються компанією на протязі періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.
Об’єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
- права користування природними ресурсами;
- права користування майном;
- права на знаки для товарів і послуг;
- права на об’єкти промислової власності;
- авторські та суміжні з ними права;
- інші нематеріальні активи.
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає вартість придбання і затрати, пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається із всіх затрат
на виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-до-

слідні роботи) визнаються в період їх виникнення.
Наступні витрати на нематеріальні активи збільшують їх собівартість, якщо:
- існує ймовірність що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать його початково оцінений рівень ефективності;
- якщо витрати можливо достовірно оцінити і віднести на відповідний актив.
Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримання первісної
ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом на протязі очікуваного
строку їх експлуатації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.
Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при його
обліку з врахуванням морального зносу, правових і інших обмежень відносно строків використання або інших факторів, а також строків використання подібних активів.
На звітну дату матеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з врахуванням
можливого знецінення згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
8. Фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39.
Зменшення корисності активів.
Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з врахуванням знецінення відповідно до МСБО 36.
На дату складання фінансової звітності товариство може визначати ознаки знецінення
активів:
- більш суттєве зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду, ніж сподівались;
- старіння чи пошкодження активу;
- суттєві негативні зміни в технологічній, ринковій чи правовій сфері, в якій здійснює діяльність компанія, протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;
- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
- суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі ж очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність компанії.
У випадку наявності ознак знецінення активів, товариство визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох оцінок:
справедливої вартості за мінусом затрат на продаж і цінністю використання. Якщо сума
очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової
вартості активу до суми відшкодування.
Специфіка діяльності товариства передбачає обліковувати всі підприємства, як єдину
одиницю, що генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у випадку відсутності ознак знецінення одиниці в цілому, у звітності не відображається.
9. Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку
витрат на позики, згідно МСБО 23. Витрати на позики (проценти і інші витрати, понесені в
зв’язку з залученням позикових коштів) визнаються витратами того періоду, в якому вони
виникли, з відображенням у фінансовій звітності.
10. Запаси.
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у відповідності з МСБО
2. Собівартість придбаних запасів складається із вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
11. Дебіторська заборгованість.
Для фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна і довгострокова. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві може
створюватись резерв сумнівних боргів.
12. Зобов’язання і резерви.
Облік і визнання зобов’язань і резервів в товаристві здійснюється відповідно до МСБО 37
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
Зобов’язання компанії класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців).
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі за первісною вартістю яка дорівнює справедливій вартості отриманих товарів або послуг.
Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини
боргу залишається менше 365 днів.
Товариство формує страхові резерви з метою покриття збитків, які можуть виникнути.
Товариство визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись
на оцінку ймовірності їх виникнення і суми погашення, отриманої від експертів.
13. Страхові та інвестиційні контракти- класифікація.
Компанія укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризиків або фінансових ризиків або обох видів ризиків.
Страховими є контракти, які передають суттєвий страховий ризик. Такі контракти можуть
також передавати фінансовий ризик. В якості загальної політики Компанія визнає значним
ризиком потенційне зобов’язання по виплаті відшкодування у разі настання страхового випадку, що принаймні на 10% перевищує суму відшкодування, що підлягає виплаті у разі,
якщо страховий випадок не відбудеться.
Інвестиційними контрактами є договори, які передають фінансові ризики без значного
страхового ризику.
Деякі з страхових та інвестиційних контрактів мають умови дискреційної участі (УДУ).
Ця умова дає право на отримання, в додаток до гарантованих виплат, додаткові виплати
і бонуси:
- які, ймовірно, становитимуть значну частину всіх контрактних виплат,
- рішення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емітентові,
- за умовами контракту вони ґрунтуються на:
- результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за контрактом визначеного типу,
- реалізованих або нереалізованих доходах від інвестицій за визначеним пулом активів,
утримуваних емітентом,
або
- прибутку чи збитку підприємства, фонду або іншого суб’єкта господарювання, які є емітентом контакту.
Місцеві нормативні акти та умови цих договорів встановлюють основу для визначення
сум на які додаткові дискреційні виплати розраховуються (УДУ право на надлишкові доходи) та в рамках якого Компанія може здійснювати розподіл в частинах та в терміни виплат
передбачених для утримувачів контрактів. Принаймні 90% від надлишкового інвестиційного доходу має бути розподілене на утримувачів контрактів в цілому (що може включати майбутніх утримувачів контрактів); розмір та час виплат такого розподілу конкретним
утримувачам контрактів є умовою дискреційної участі Компанії; предметом рекомендацій
відповідного місцевого актуарію.
14. Контракти з перестрахування
Контрактами, укладеними Товариством з перестраховиками, по яким Товариству компенсуються збитки за одним або кількома договорами, укладеними Компанією, і які відповідають вимогам класифікації для договорів страхування згідно примітки 7 визнаються
як договори перестрахування. Контракти, які не відповідають цим вимогам класифікації
визнаються як фінансові активи. Договори страхування, укладені Товариством відповідно
до якого іншою стороною договору є інший страховик (внутрішнє перестрахування) включаються до договорів страхування.
Виплати, на які Товариство має право відповідно до договорів перестрахування визнаються активами перестрахування. Ці активи складаються з короткострокових вимог до
перестраховиків, а також довгострокової дебіторської заборгованості, які залежать від
очікуваних вимог та винагород, що випливають з пов'язаних перестрахованих договорів
страхування.
15. Дебіторська і кредиторська заборгованість, пов'язані з договорами страхування та
інвестиційними контрактами
Дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються у періоді коли такі платежі
належать до сплаті. Вони включають в себе суми, належні від агентів, брокерів та власників
договорів страхування та належні до сплати таким контрагентам.
Якщо існують об'єктивні докази того, що дебіторська заборгованість за страховою діяльністю є знеціненою, Товариство зменшує балансову вартість такої заборгованості, і відповідно визнає збиток від знецінення у звіті про прибутки і збитки. Товариство збирає об’єктивні докази
того, що страхова дебіторська заборгованість є знеціненою, використовуючи той же процес,
прийнятий для кредитів та дебіторської заборгованості. Збиток від знецінення розраховується
за тим же способом, що використовуються для цих фінансових активів.
16. Суми від реалізації пошкодженого майна та отримані в результаті регресу
Деякі страхові контракти дозволяють Товариству продати майно (як правило, пошкоджене), яке отримане при особам для оплати частини або всіх видатків (наприклад, право
регресу).
Оцінки суми відшкодування від реалізації пошкодженого майна включаються в якості
зменшення суми зобов’язань за страховими вимогами, а пошкоджене майно визнається
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в інших активах, якщо зобов'язання погашено. Зменшення зобов’язань визнається в сумі,
яка може бути обґрунтовано повернута в результаті відчуження майна.
Відшкодування в наслідок регресу також розглядаються в якості знижки при оцінці
зобов’язань за страховими вимогами і визнаються в інших активах, якщо зобов'язання погашено. Зменшення зобов’язань визнається в оціночній сумі відшкодування, яке може бути
отримане а результаті дій проти винної третьої особи.
17. Винагорода працівникам.
Всі винагороди працівникам в товаристві обліковуються як поточні, відповідно до
МСБО 19 «Виплати працівникам». В процесі господарської діяльності товариство сплачує
обов’язкові внески в Пенсійний фонд і інші фонди соціального страхування за своїх працівників, в розмірі передбаченому законодавством України.
18. Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із суми поточного і відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи із суми оподатковуваного доходу
(прибутку) за рік, який обчислюється згідно податкового законодавства України.
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, коли існує ймовірність, що наявність майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або можуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових
зобов’язань.
19. Власний капітал.
Статутний капітал, включає в себе внески акціонерів (учасників).
Товариство визнає резервний фонд власного капіталу, який сформований згідно статуту
компанії.
Порядок розподілу накопиченого прибутку визначається зборами акціонерів (уасників).
20. Сегменти.
У зв’язку з тим, що товариство займається одним видом діяльності, сегменти не виділяються.
У випадку розширення масштабів діяльності товариства і появі нових видів виробництва
чи послуг, товариство буде надавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ «Операційні
сегменти».
21. Пов’язані особи.
Відповідно з ознаками пов'язаних осіб, які наводяться в МСБО 24, пов'язаними особами в
Компанії є власники та провідний управлінський персонал.
22. Події які виникли після звітної дати.
Керівництво товариства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності і перелік
уповноважених осіб, які можуть підписувати звітність.
При складанні фінансової звітності товариство враховує події, які виникли після звітної
дати, і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ 10.
23. Форми фінансової звітності.
Товариство визначає форми надання фінансової звітності у відповідності до рекомендацій МСФЗ 1.
Баланс складається методом поділу активів і зобов’язань на поточні і довгострокові.
Звіт про фінансові результати складається методом поділу витрат за функціональною
ознакою.
Звіт про зміни у власному капіталі надається в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7.
Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності до вимог, викладених у всіх
МСБО.
24. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
25. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13
«Оцінка справедливої вартості».
26. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів.
Протягом звітного 2017 року переоцінка нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки
інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових
інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений
у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
27. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів.
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його
прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть
бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
28. Використання ставок дисконтування.
Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у
національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 11,8% річних, за портфелем депозитів у доларах
США – 6,7% річних.
29. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх
знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
30. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
30.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю.
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий
стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та
зобов’язань, оцінених
Методики оцінювання
за справедливою
вартістю
Грошові кошти та їх
Первісна та подальша оцінка грошових
еквіваленти
коштів та їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості
Депозити (крім депози- Первісна оцінка депозиту здійснюється
тів до запитання)
за його справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює його номінальній
вартості. Подальша оцінка депозитів
у національній валюті здійснюється
за справедливою вартістю очікуваних
грошових потоків
Боргові цінні папери
Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється
за справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює ціні операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша оцінка
боргових цінних паперів здійснюється
за справедливою вартістю.
Інструменти капіталу
Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка інструментів
капіталу здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.

Метод оцінки
(ринковий,
Вихідні дані
дохідний,
витратний)
Ринковий
Офіційні курси НБУ

Інвестиційна нерухомість

Ринковий,
дохідний,
витратний

Дебіторська заборгованість

Поточні зобов’язання

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю.
Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на
дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Дохідний
Ставки за депозитами, ефек(дисконтування тивні ставки за депозитними
грошових
договорами
потоків)

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, котирування
аналогічних боргових цінних
паперів, дисконтовані потоки грошових коштів

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, за відсутності
визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовується остання
балансова вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Ціни на ринку нерухомості,
дані оцінки професійних
оцінювачів

Дохідний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані
вхідні грошові потоки

Витратний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані
вихідні грошові потоки

30.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Грошові кошти та їх еквіваленти
в т.ч.кошти в банках
Страхова дебіторська заборгованість
Страхова кредиторська заборгованість

Балансова вартість
2016
2017
6139
3891
5284
3036
2500
2672
1
1

Справедлива вартість
2016
2017
6139
3891
5284
3036
2500
2672
1
1

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка
суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для
користувачів фінансової звітності.
4. Використання нових та переглянутих стандартів, які були випущені і набирають чинності в 2017 році.
Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів
Товариство вперше застосувало деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для
річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Компанія не застосовувала достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу.
Характер і вплив кожної поправки описані нижче:
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» - «Ініціатива в сфері
розкриття інформації»
Поправки вимагають, щоб організація розкривала інформацію про зміни в зобов'язаннях,
обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними.
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» - «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків»
Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, обмежує чи податкове
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити відрахування при відновленні такої тимчасовою різниці, пов'язаної з нереалізованими збитками. Крім того, поправки містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати
майбутній оподаткований прибуток, і описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову
вартість.
Товариство застосувало поправки ретроспективно. Однак їх застосування не зробило
впливу на фінансове становище і результати діяльності Товариства, оскільки Товариство не
має тимчасових різниць або активів, які належать до сфери застосування даних поправок.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях» - «Роз'яснення сфери застосування вимог до розкриття інформації в МСФЗ
(IFRS) 12»
Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття інформації в МСФЗ (IFRS) 12, за винятком описаних в пунктах B10-B16, застосовуються щодо частки участі організації в дочірньої
організації, спільному підприємстві або асоційованого підприємства (або частини частки в
спільному підприємстві або асоційованого підприємства) , яка класифікується (або включається до складу ліквідаційної Компанії, яка класифікується) як призначена для продажу.
Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу
на дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі
попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ
(IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року
або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком обліку
хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються
перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу
і перерахує порівняльну інформацію за потреби. У 2017 році Товариство здійснило детальну оцінку впливу всіх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця оцінка ґрунтується на інформації, доступної в даний час, і може бути змінена внаслідок отримання додаткової обґрунтованою і
підтверджена інформації, яка стане доступною для Товариства у 2018 році, коли Товариство
почне застосування МСФЗ (IFRS) 9. В цілому, Товариство очікує незначний вплив нових вимог на свій звіт про фінансовий стан і власний капітал.
(а) Класифікація і оцінка
Товариство очікує незначний вплив на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при
застосуванні вимог до класифікації та оцінки МСФЗ (IFRS) 9. Товариство планує оцінювати
за справедливою вартістю всі фінансові активи, які оцінюються в даний час за історичною
вартістю.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року, а в квітні 2016 року було внесено поправки. Стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися
щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі,
що відбиває відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу
товарів або послуг покупцеві.
Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати; при цьому
допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює можливий вплив цих
поправок на її фінансову звітність.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах
між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством»
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку
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втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованого підприємства
або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або
збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою
бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або
збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів
в асоційованого підприємства або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ переніс дату вступу
даних поправок в силу на невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. В даний час Компанія оцінює
можливий вплив цих поправок на її фінансову звітність.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі
акцій»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на
основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій по виплатах на
основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного
у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція
перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.
При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше цієї дати заохочується.
Допускається застосування до цієї дати. В даний час Товариство оцінює можливий вплив цих
поправок на її фінансову звітність.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення
ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності
операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відбивали
всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку
обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два
звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (оренди з терміном не більше
12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних
платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування
базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права користування). Орендарі
будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від
витрат по амортизації актив у формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті
зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в якості
коригування активу в формі права користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється
в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ
(IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.
Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року
або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування
організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні
положення стандарту передбачають певні звільнення.
У 2018 році Товариство продовжить оцінювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою
фінансову звітність.
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти»
В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає
питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить
в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який був випущений в 2005
році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (страхування життя
і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних запобіжних заходів і фінансовим інструментам з умовами дискреційного участі. Є кілька винятків зі сфери застосування.
Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є
більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які
в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає
всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи все доречні аспекти обліку. В
основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
• Певні модифікації для договорів страхування з прямою участю в інвестиційному доході
(метод змінної винагороди).
• Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових
договорів
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності в ті періоди, починаючи з 1 січня 2021 року або після
цієї дати, при цьому у Вас можуть запитати порівняльну інформацію. Допускається застосування до цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS)
15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Даний стандарт не застосовний
до Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переклади інвестиційної нерухомості з категорії в
категорію»
Поправки роз'яснюють, коли організація повинна переводити об'єкти нерухомості,
включаючи нерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з категорії інвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру
використання відбувається, коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати
визначенню інвестиційної нерухомості і існують свідоцтва зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо використання об'єкта нерухомості саме по собі
не свідчить про зміну характеру його використання. Організації повинні застосовувати
дані поправки перспективно щодо змін характеру використання, які відбуваються на
дату початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує поправки,
або після цієї дати. Організація повинна повторно проаналізувати класифікацію нерухомості, утримуваної на цю дату, і, у разі необхідності, здійснити переказ нерухомості для
відображення умов, які існують на цю дату. Допускається ретроспективне застосування
відповідно до МСФЗ (IAS) 8, але тільки якщо це можливо без використання більш пізньої
інформації. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня
2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за умови розкриття
даного факту. Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони вступлять в силу.
Однак оскільки поточна діяльність Товариства відповідає вимогам роз'яснення, Товариство не очікує, що воно вплине на її фінансову звітність.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. (Випущені в грудні 2016 року)
Дані удосконалення включають такі:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - видалення короткострокових звільнень для організацій, вперше застосовують МСФЗ
Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видалені,
оскільки вони виконали свою функцію. Дані поправки вступають в чинності 1 січня 2018 р
Дані поправки не застосовуються до Товариства.
МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» - Роз'яснення
того, що рішення оцінювати об'єкти інвестиції за справедливою вартістю через прибуток або
збиток має прийматися окремо для кожної інвестиції.
Поправки роз'яснюють наступне:
• Організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інший продавець може
прийняти рішення оцінювати інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства за
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для
кожної інвестиції при первісному визнанні.
• Якщо організація, яка сама не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційованого підприємства або спільному підприємстві, є інвестиційними організаціями,
то при застосуванні методу участі в капіталі така організація може вирішити зберегти
оцінку за справедливою вартістю, застосовану її асоційованої організацією або спільним
підприємством, є інвестиційними організаціями, до своїх власних часток участі в дочірніх
організаціях. Таке рішення приймається окремо для кожної асоційованої організації або
спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями, на більш пізню з таких дат:
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(а) дату первісного визнання асоційованого підприємства або спільного підприємства, що
є інвестиційними організаціями; (в) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційними організаціями; і (c) дату, на яку асоційована організація
або спільне підприємство, є інвестиційними організаціями, вперше стають материнськими
організаціями.
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу 1 січня 2018 р. Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш раннього
періоду, вона повинна розкрити цей факт. Дані поправки не застосовні до Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
разом з МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти «
Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового
стандарту за фінансовими інструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17
«Договори страхування», який замінює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають дві
можливості для організацій, випускають договори страхування: тимчасове звільнення від
застосування МСФЗ (IFRS) 9 і метод накладення. Тимчасове звільнення вперше застосовується в ті періоди, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Організація може прийняти рішення про застосування методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ
(IFRS) 9, і застосовувати даний метод ретроспективно щодо фінансових активів, класифікованих за рішенням організації при переході на МСФЗ (IFRS) 9. При цьому організація перераховує порівняльну інформацію, щоб відобразити метод накладення, в тому і тільки в тому
випадку, якщо вона перераховує порівняльну інформацію при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9.
Дані поправки не застосовні до Товариства.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата»
У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу,
який повинен використовуватися при первісному визнанні активу, витрати або доходу
(або його частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають в результаті вчинення або отримання попередньої
оплати, є дата , на яку організація спочатку визнає немонетарний актив або немонетарні
зобов'язання, що виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати. У
разі декількох операцій вчинення або отримання попередньої оплати організація повинна
визначати дату операції для кожної виплати або отримання попередньої оплати. Організації
можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. В якості альтернативи організація
може застосовувати роз'яснення перспективно по відношенню до всіх активів, витрат і доходів в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на зазначену дату або
після неї:
(I) початок звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане роз'яснення; або
(IІ) початок попереднього звітного періоду, представленого в якості порівняльної інформації у фінансовій звітності звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане
роз'яснення.
Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за умови розкриття даного факту.
Однак оскільки поточна діяльність Товариства відповідає вимогам роз'яснення, Товариство
не очікує, що воно вплине на її фінансову звітність.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку
на прибуток»
Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також
не містить особливих вимог , що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання:
- розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
- допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими
органами;
- як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову
базу, невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку;
- як організація розглядає зміни фактів і обставин.
Організація повинна вирішити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування окремо або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими
трактуваннями. Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю
передбачити результат дозволу невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних
періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході. Товариство буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу.
Оскільки Товариство здійснює свою діяльність в складному податковому середовищі, застосування роз'яснення може вплинути на фінансову звітність Товариства та необхідне
розкриття інформації. Крім того, Товариство може бути змушене встановити процедури
та методи отримання інформації, необхідної для своєчасного застосування роз'яснення.
5. Примітки до звіту про фінансові результати
5.1. Дохід від основної діяльності
Тис. грн.
Чисті зароблені страхові премії

2016р.
953,0

2017р.
-110,8

5.1.1. Дохід від страхових премій. Договори страхування
Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що
в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути
достовірно визначена.
Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування склала:
тис. грн.
Добровільне страхування:
Страхування від нещасних випадків
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Страхування здоров’я на випадок хвороби
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та
багажу (вантажобагажу)
Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]
Страхування фінансових ризиків
Страхування медичних витрат
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)
Обов’язкове страхування:
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Авіаційне страхування цивільної авіації
Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може
бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
Разом:

2016 рік
9843,0
0,2
1,0
0,4
3,0
29,0

2017 рік
5547,2
0,1
0,0
0,0
0,0
54,0

16,0

43,0

8653,0

5425,0

1118,0
21,4

0,2
24,9

1,0

0,0

49,0
3,0
9,0

62,0
3,0
35,0

36,0

24,0

1,0

0,0

9892,0

5609,2

Премії, сплачені (нараховані) перестраховикам :
Добровільне страхування:
Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)]
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та
багажу (вантажобагажу)
Страхування фінансових ризиків
Страхування медичних витрат
Обов’язкове страхування
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Авіаційне страхування цивільної авіації
Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
Разом:

Страхові виплати
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Тис. грн.
2016 рік
9372,6

2017 рік
5761,7

8476,0

5660,0

24,6

46,5

14,0

41,5

858,0
0,0
2,4
0,6
1,0

0,0
13,7
0,3
0,3
0,0

0,8

0,0

9375,0

5762,0

Тис. грн.

Добровільне страхування:
Страхування медичних витрат
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Страхування майна
Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]
Страхування фінансових ризиків
Разом:

2016 рік

2017 рік

6,7
1,5
0,8

0,0
0,0
0,0

251,0

0,0

260,0

663,0
663,0

Компанія сформувала такі резерви:
• Резерв незароблених премій;
• Резерв заявления, але не вплачених збитків.
Технічні резерви представлені такими категоріями дозволених активів згідно розділу 6 Умови забезпечення платоспроможності страховика звіту страховика в Нацкомфінпослуг :
Тис. грн.
2016
540,0
1119,0
428,0
855,0
2942,0

грошові кошти на поточному рахунку
банківські вклади (депозити)
права вимоги до перестраховиків
готівка в касі
Разом:

2017
625,0
406,0
276,0
855,0
2162,0

При формуванні страхових резервів Товариство дотримувалось вимог законодавства
України.
Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми:
а) не визнавали як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових
виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на
кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та коливань збитковості);
б) провели перевірку адекватності зобов'язань;
г) не проводили взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних страхових
зобов'язань; або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими контрактами;
ґ) слідкували за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування
З урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методів формування резервів, але
мають певні застереження, при формуванні резерву незароблених премій - метод розрахунку
«1/365» основний метод, решта - допустима альтернатива, Товариство застосовувало метод
розрахунку «1/4», як допустиму альтернативу, а при формуванні резерву збитків, які виникли,
але не заявлені, - визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов договорів
на підставі відомих вимог страхувальників, у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків у результаті настання страхового випадку.
Зобов’язання зі страхуванням
Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом обчислення за методами, визначеними
законодавством . для відображення зобов’язань за договорами страхування в Товаристві
формуються страхові резерви за такими методами:
резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів, що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування на будь-яку звітну дату за
методом, визначеним Законом України «Про страхування». Для розрахунку резерву незароблених премій на будь-яку дату приймаються страхові платежі у розмірі 80 відсотків
нарахованих страхових платежів з відповідних видів страхування з попередніх дев`яти місяців розрахункового періоду. Розрахунок частки перестраховиків у резервах незароблених
премій на будь-яку дату здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервів
незароблених премій. Резерв незароблених премій розраховується методом ¼;
Зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань визнаються на дату затвердження
страхового акту, який є підставою для нарахування в бухгалтерському обліку страхового відшкодування, та відображаються в балансі за номінальною вартістю.
Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку дії договору
перестрахування та відображаються в обліку відповідно до умов договору перестрахування.
Заборгованість з комісійної винагороди страхових агентів у бухгалтерському обліку визнається на дату підписання актів виконаних робіт із агентської винагороди. Заборгованість
з комісійної винагороди оцінюється відповідно до ставки комісійної винагороди за видами
страхування, які встановлюються відповідно до отриманих страхових платежів за договорами, укладеними за посередництва агентів.
5.2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Тис. грн.
2016р.
(260,0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2017р.
(663,0)

5.3. Інші операційні доходи

Тис. грн.
2016р.
1366,0
4,0
1370,0

Дохід від операційної курсової різниці
Комісійна винагорода згідно агентських договорів
Інші доходи
Всього

2017р.
340,0
0,0
340,0

5.4. Інші операційні витрати

Тис. грн.
2016р.
1,0
649,0
650,0

Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
Інші операційні витрати
Всього

2017р.
0,0
225,0
225,0

5.5. Адміністративні витрати
Витрати на оплату праці
Витрати по забезпеченню на виплату відпусток
Відрахування до соціальних фондів
Амортизація на необоротні активи
Витрати на зв’язок
Витрати на оренду
Банківське обслуговування
Поточний ремонт, утримання автотранспорту
Поточний ремонт, утримання інших необоротних активів та
офісного обладнання
Аудиторські послуги
Інформаційно-консультаційні послуги
Господарські витрати
Інші витрати
Разом:

Тис. грн.
2016 р.
198,0
18,0
47,0
4,0
5,0
103,0
11,0
146,0

2017 р.
197,0
18,0
47,0
4,0
11,0
115,0
15,0
114,0

0,8

4,0

15,0
15,2
16,0
1,0
580,0

15,0
20,0
7,0
3,0
570,0

2016 р.
228,0
228,0

2017 р.
15
15

5.6. Витрати на збут
Комісійна винагорода
Разом:

Тис. грн.

5.7. Елементи операційних витрат
Найменування показників
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Тис. грн.
2016р.
162,0
216,0
50,0
4,0
1026,0
1458,0

5.8. Податок на прибуток
Найменування показника
Поточний податок на прибуток

2017р.
121,0
215,0
47,0
4,0
423,0
810,0

Тис. грн.
2016р.
(263,0)

2017р.
(5,0)

Оподаткування страхових компаній у 2017р. здійснюється наступним чином:
З 2015 року страховики, які отримують доходи від провадження страхової діяльності, крім
діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону України «Про

недержавне пенсійне забезпечення» (1057-15 ), а також від діяльності, що не пов'язана із
страхуванням, здійснюють оподаткування своєї діяльності на підставі ст. 141 Податкового
кодексу України за змінами та доповненнями.
На 2017 рік встановлюються такі ставки оподаткування страховиків:
- 3 відсотки доходів від страхової діяльності;
- 18 відсотків доходів від іншої діяльності, ніж страхова.
Страховики, у яких доходи, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, за
останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих
органів, за звітний (податковий) рік.
6. Примітки до Балансу
Основні засоби
Тис. грн.
Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

Автомобілі

Інші основні
засоби

25,0

413,0

-

-

Первісна вартість на
01.01.2017р.
Надійшло за рік
Передача
Вибуття
Первісна вартість на
31.12.2017р.
Накопичена амортизація на
01.01.2017р.
Амортизація за період
Вибуття
Накопичена амортизація на
31.12.2017р.
Залишкова вартість на
01.01.2017р.
Залишкова вартість на
31.12.2017р.

Будинки,
споруди

Всього

81,0

-

519,0

-

-

-

25,0

413,0

81,0

-

519,0

23,0

411,0

73,0

-

507,0

2,0
-

0,0
-

2,0
-

-

4,0
-

25,0

411,0

75,0

-

511,0

2,0

2,0

8,0

-

12,0

0,0

2,0

6,0

-

8,0

6.1. Нематеріальні активи

Тис. грн.
2017р.
257,0
257,0
17,0
0,0
17,0
240,0

Первісна вартість на початок року
Надійшло за рік
Первісна вартість на кінець року
Знос на початок року
Нараховано амортизації за рік
Знос на кінець року
Вибуло протягом року
Балансова вартість на 31.12.2017

Нематеріальні активи товариства складаються із ліцензій і програмного забезпечення
6.2. Довгострокові фінансові інвестиції
Класифікація фінансових інвестицій на 01.01.2017р. та 31.12.2017 р. здійснювалась згідно
МСФО 32 і 39 за історичною собівартістю.
Фінансові інвестиції компанії на 31.12.2017р. становлять 11 000 000,00 (Одинадцять
мільйонів гривень 00 копійок), а саме частка 100% в Приватному підприємстві «ПРОФБІ»
(ЄДРПОУ 32597325).
6.3.Запаси
Тис. грн.
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Всього

01.01.2016р.
20,0
20,0

31.12.2017р.
33,0
33,0

6.4. Поточна дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
послуги
Розрахунки з вітчизняними покупцями
Резерв сумнівних боргів
Всього

Тис. грн.
01.01.2017р.

31.12.2017р.

2 500,0
2 500,0

2 672,0
2 672,0

01.01.2017р.
2 691,0
2 691,0

31.12.2017р.
3 769,0
3 769,0

6.4.1 Інша дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість
Розрахунки за виданими авансами
Розрахунки с бюджетом
Інші оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Всього

Тис. грн.

6.5.Грошові кошти та їх еквіваленти

Тис.грн
01.01.2017р.
869,0
5 270,0
6 139,0

Грошові кошти в національній валюті
Грошові кошти в іноземній валюті
Всього

31.12.2017р.
1 025,0
2 866,0
3 891,0

6.6. Статутний капітал .
На 01.01.2017р. статутний капітал компанії складав 13 440 000,00 грн. (Тринадцять мільйонів чотириста сорок гривень 00 копійок). Протягом 2017р. статутний капітал товариства
не зазнав змін. Резервний капітал компанії на 31.12.2017р. склав – 266 212,28 грн. (Двісті
шістдесят шість тисяч двісті дванадцять гривень 28 копійок).
6.7. Інші резерви
Тис.грн
01.01.2017р.
266,0
266,0

Резервний капітал
Всього інші резерви

31.12.2017р.
266,0
266,0

Резервний капітал формується з прибутку у відподвідності до Закону України "Про господарські товариства",
протягом 2017 року не змінився

ІНФОРМАЦІЯ
про учасників (засновників) фінансової установи
станом на 31.12.2017р. та 31.12.2016р.
Найменування юридичної/фізичної особи
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю
«ФІНЗБУРІ БРОКЕРЕДЖ ЛІМІТЕД»
Приватне підприємство «ПРОФБІ»
Шпитальний Ігор Геннадійович
Разом:

Грошовий еквівалент
частки, грн.

У відсотковому відношенні

6 720 000,00

50,0%

5 496 960,00
1 223 040,00
13 440 000,00

40,9%
9,1%
100,0%

6.8. Довгострокові зобов’язання і забезпечення.
Назва рядка балансу
Сума страхових резервів
Частка перестраховиків у резервах

01.01.2017р.
2 238,0
(1 993,0)

Тис. грн.
31.12.2017р.
2 035,0
(1 832,0)

У 2017 році товариство сформувало резерв забезпечення майбутніх відпусток, що був
протягом року використаний у повному обсязі.
6.9. Кредиторська заборгованість.
Тис. грн.
Інша поточна кредиторська заборгованість
Отримані аванси
Розрахунки з бюджетом
Розрахунки з оплати праці
Розрахунки зі страхування
За страховою діяльністю
Інші поточні зобов’язання
Всього

01.01.2017р.
3,0
14,0
4,0
1,0
42,0
64,0

31.12.2017р.
3,0
14,0
4,0
1,0
302,0
324,0

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: «КИЇВСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО»
7. Оцінка адекватності активів та стрес-тестування.
Страхові резерви товариства сформовані відповідно діючого законодавства, а саме розрахунку резервів використовуються 80% загальної суми надходжень страхових платежів та
80% платежів, що належать перестраховикам. Облік страхових резервів ведеться у розрізі
видів страхування, для кожного виду окремо.
Резерв незароблених премій станом на 31.12.2017р. становить 1 913,0 тис. грн.
Сума резервів збитків станом на 31.12.2017р. дорівнює 122,0 тис. грн.
Керівництво товариства прийняло рішення про доцільність проведення оцінки адекватності активів із залученням актуарія. Результатом роботи є отримання актуарного висновку
щодо тесту оцінки адекватності страхових зобов’язань на 31.12.2017р. Згідно проведених
розрахунків актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2017 становить
1 913,0 тис.грн. Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2017 – 122,0 тис.грн.
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 1
913,0 тис. грн. та дорівнює розміру резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань.
Сума резервів збитків, сформована відповідно до законодавства, дорівнює 122,0 тис. грн.
та дорівнює розміру суми резервів, сформованих актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань.
Також базуючись на річній звітності за 2017 рік спеціалістами ПрАТ «Інститут Ризику»
було проведено стрес-тестування та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів.
8. Інші зміни
8.1. Зміни в обліковій політиці компанії.
Фінансова звітність товариства за 2017р. надається згідно облікової політики у відповідності до МСФЗ Змін в обліковій політиці не було.
8.2. Сегменти.
Через специфіку діяльності компанії господарсько-галузеві і географічні сегменти не виділені.
8.3. Умовні зобов’язання і операційні ризики.
Умови господарської діяльності.
Економіці України властиві деякі риси ринку, що розвивається. Зокрема не конвертованість української гривні, валютний контроль, а так само інфляція. Існуюче податкове та митне законодавство України допускає різні трактування і схильне до частих змін.
Хоча в економічній ситуації намітилися тенденції до поліпшення, економічна перспектива
України багато в чому залежить від ефективності економічних заходів, фінансових механізмів та грошової політики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фіскальної, правової
та політичної системи.
Нестабільність на міжнародних страхових ринках та на страховому ринку України.
Економіки багатьох країн відчули нестабільність на ринку. Значний спад попиту вплинув
на зупинку деяких підприємств. Внаслідок ситуації , яка склалась на Україні та за кордоном,
незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським Урядом, на дату
затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і , як наслідок, існує ймовірність
того, що активи Компанії не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході
звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.
Економічне середовище
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні
акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.
Економіка України знаходиться в обтяжуючому стані, говорити про її зріст не приходиться.
Імітація ключових реформ, корупція в вищих ешелонах влади, слабкість банківської системи, відсутність чіткої і зрозумілої стратегії економічного розвитку не дають приводу очікувати росту в найближчій перспективі. Зовнішні фактори зараз здійснюють мінімальний
вплив на вітчизняну економіку. Низькі світові ціни на основні продукти експорту скоріше
благо для країни, так як змушують модернізуватися, шукати і розвивати нові конкурентні
переваги, нові ринки, нові продукти, а не просто експлуатувати старий ресурс. Саме рішення
внутрішніх проблем дозволить Україні двигатись у перед.
Подальший економічний розвиток залежить від спектру економічних заходів, які вживаються
українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно зі строком погашення. Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення
та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще
досі знаходиться під впливом нестабільності , вказаної вище.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть
бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у звичайній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на
дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема,
положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачень, а також через практику, що склалась в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву
певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви, а також на
ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариство сплатила усі податки, тому
фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Оподаткування.
Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає різні тлумачення і
схильне до частих змін. Інтерпретація керівництвом Товариства даного законодавства стосовно операцій та діяльності Товариства може бути оскаржена відповідними фіскальними
органами. Недавні події, що відбулися в Україні, вказують на те, що податкові органи можуть зайняти жорсткішу позицію при інтерпретації законодавства і перевірці податкових
розрахунків. Як наслідок можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.
На думку керівництва Товариства, станом на 01 січня 2018 року відповідні положення законодавства інтерпретовані ним коректно, ймовірність збереження фінансового становища, в якому
знаходиться Товариство у зв'язку з податковим і валютним законодавством, є високою. Для тих
випадків, коли, на думку керівництва Товариства, існують значні сумніви у схоронності зазначеного положення Товариства, у фінансовій звітності визнані належні зобов'язання.
Судові позови.
У ході звичайної діяльності Товариства є об'єктом судових розглядів і позовів.
Керівництво Товариства вважає, що жоден з цих позовів, окремо або в сукупності, не відображає значного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Товариства.
8.4. Фінансові ризики.
Діяльності Товариства характерна значна кількість ризиків, включаючи вплив змін заборгованості, курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на зменшення
непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати Товариства.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність пов’язана з ризиками і вартість чистих
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено ринковий ризик та ризик
ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий
ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння
причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих
активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
Товариство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не виписує опціонів. Товариство укладає контракти, що передбачають передачу страхового ризику, фінансового ризику або одночасно страхового та фінансового ризиків.
Далі описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Товариство.
Управління фінансовими ризиками
Товариство наражається на фінансові ризики внаслідок наявності у неї фінансових та
страхових активів, а також страхових зобов`язань в т.ч. за перестраховими контрактами.
Найважливішою складовою фінансового ризику, на який Товариство наражається передусім
внаслідок характеру своїх інвестицій та зобов`язань, є кредитний ризик, ризик ліквідності
та ринкові ризики (ризик процентної ставки та валютний ризик). Ці ризики виникають у
зв`язку з невідповідністю строків погашення активів та зобов`язань і відкритими позиці-

ями процентних ставок та іноземних валют, які великою мірою залежать від загальних та
специфічних ринкових змін. Товариство управляє цими позиціями з метою отримання довгострокового інвестиційного доходу, що перевищує її зобов`язання за страховими контрактами. Товариство регулярно готує звіти за портфелями, контрагентами та категоріями
активів та зобов`язань, які подаються її ключовому управлінському персоналу. Основними
методами управління активами та пасивами, який застосовує Товариство, є забезпечення
відповідності суми активів та зобов`язань за страховими та інвестиційними контрактами за
видами виплат власникам контрактів. Товариство не змінювало процеси управління ризиками протягом періодів, представлених у цій звітності.
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент
не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша
доступна інформація, щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство
використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту
та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик
охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції,
відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у
зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих,
що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації збитків та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних
ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.
Активи, які наражаються на валютні ризики
Тип активу
Банківські депозити
Всього

31 грудня 2016
4740,0
4740,0

31 грудня 2017
2406
2406

Частка в активах Товариства: 19,3%; 10,3%.
Товариство проводить операції як в національній валюті, України так і іноземних валютах.
Залишки валютних коштів на рахунку підприємства є суттєвими. Всі інші змінні величини
залишаються постійними. Станом на 31.12.17р. Товариство має депозити у іноземній валюті,
тому її фінансовий стан є чутливим до впливу зміни іноземних валют. За даними стрес-тесту,
проведеного Товариством на 31.12.2017 року, вплив підвищення курсу іноземної валюти
відносно гривні на 25% - негативний і складає 4,5%, а вплив росту національної валюти відносно іноземної на 25% - позитивний і складає 4,5%
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високо-інфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній
валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки
впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Активи, які наражаються на відсоткові ризики
Тип активу
Банківські депозити
Всього

31 грудня 2016
4740
4740

31 грудня 2017
2406
2406

Частка в активах Товариства, 19,3%; 10,3%.
Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5
років за оприлюдненою інформацією НБУ.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни
відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.
Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою
відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за
діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за
кожним фінансовим інструментом.
Відсоткові ризики
Тип активу

Вартість

Середньозважена
ставка

На 31.12.2016 р.
Можливі коливання ринкових ставок + 4,0% пункти - 4,0% пункти
Банківські депозити
4740
6,7%
На 31.12.2017 р.
Можливі коливання ринкових ставок + 4,9% пункти - 4,9% пункти
Банківські депозити
2406
8,7%

Потенційний вплив на чисті активи Товариства в разі зміни відсоткової ставки
+232

-232

+209

-209

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Підприємство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів у рахунок очікуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності. Керівництво щотижнево розглядає прогнози грошових потоків
Товариства. Управління потребами ліквідності Товариства здійснюється на щоденній основі за
допомогою як короткострокових, так і довгострокових прогнозів.
Інформація щодо не дисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства
в розрізі строків погашення представлена наступним чином:
Від 1
Від 1
Рік, що закінчився 31 грудня До 1 місяця
3 місяців
до Від
до 5 Більше
2017 року
місяця 3 місяців
до 1 року року
5 років Всього
років
Кредиторська заборгованість за
договорами страхування та інша
1
1
кредиторська заборгованість
Інша поточна заборгованість
302
302
Всього
303
303
Від 1
Від 1 Більше 5
Рік, що закінчився 31 грудня
До 1 місяця
Від
3
місяців
до 3 до 1 року
року до 5 років
Всього
2016 року
місяця місяців
років
Кредиторська заборгованість за
договорами страхування та інша
1
1
кредиторська заборгованість
Інша поточна заборгованість
42
42
Всього
43
43

Управлінський персонал вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достат-
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ні для фінансування поточних операцій Товариства.
Управління страховими ризиками
Страховий ризик стосується всіх страхових андерайтингових ризиків у зв’язку зі змінами
збитків, що виникають внаслідок невизначеності розмірів та строків цих збитків. Крім того,
існує ризик змін основних припущень, включаючи рівень витрат та розірвання договорів,
зроблених при оформленні договору/полісу.
Управління страховими ризиками здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових
політик, принципів ціноутворення, створення резервів та перестрахування. Особлива увага
приділяється забезпеченню того, щоб сегмент клієнтів ,який купує страховий продукт, відповідав основним припущенням щодо клієнтів, сформованим під час розробки цього продукту та визначення його ціни.
Андерайтингові процедури встановлюються в рамках загального управління страховим
ризиком і передбачають виконання контрольних процедур актуаріями, які перевіряють
фактичні показники збитковості. Для вдосконалення стандартів андерайтингу використовуються різні показники ті інструменти статистичного аналізу з тим, щоб можна було покращити показники збитків та/або забезпечити належне коригування ціноутворення.
8.5. Операції з пов’язаними особами
Протягом 2017 року компенсації провідному управлінському персоналу в загальній сумі
склали 59,3 тис. грн., в тому числі короткострокові виплати:
- заробітна плата – 59,3 тис. грн.

1
Компенсація провідному управлінському
персоналу

2016
Операції з
пов'язаними
сторонами
2
60,0

Всього
3

2017
Операції з
пов'язаними
сторонами
4

216

59,3

Всього
5
215

Протягом 2016-2017 років у Товариства відсутні відносини та операції з пов’язаними особами, що виходять за межі нормальної господарської діяльності та звичайні умови.
8.6. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі
забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.
Товариство дотримується вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності в сумі, не меншій 1 млн.
євро, на дату формування статутного капіталу.
8.7. Події після Балансу
Не існує подій, що відбулися після 31 грудня 2017 року, які вимагають коригування або
розкриття у фінансовій звітності та можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Немає і не передбачається пред’явлення до Товариства будь-яких претензій,
пов’язаних із судовими справами.
8.8. Фінансова звітність товариства затверджена Генеральним директором товариства і підлягає оприлюдненню.
Генеральний директор
ТДВ «Київське Страхове Товариство»
Шпитальний І.Г.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
Учасникам та Керівництву
ТДВ «Київське Страхове Товариство»
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
І. ЗВІТ ІЗ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Дані про фінансову установу:
Повне найменування
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО»
31355144
01001, м. Київ, вул. Десятинна, 1/3, літера А

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО», яка містить:
• баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року;
• звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;
• звіт про рух грошових коштів за 2017 рік;
• звіт про власний капітал за 2017 рік;
• примітки до фінансової звітності за 2017 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (надалі разом – «фінансова звітність»).
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа
для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО» станом на 31 грудня 2017 року, а також
результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
Як зазначено у примітці 6.2.«Довгострокові фінансові інвестиції», фінансові інвестиції
Товариства у вигляді корпоративних прав у загальній сумі 11000 тис. грн. обліковуються за
історичною вартістю та становлять 100% від статутного капіталу дочірнього підприємства.
Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що Товариством не проведено консолідацію своєї фінансової звітності зі звітністю такого дочірнього підприємства відповідно
до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, тому ми не можемо дати висновок
по вказаним моментам.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно
з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися
в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї;
при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче
питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.
Дотримання обов'язкових критеріїв нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами
Компанія під час здійснення страхової діяльності повинна дотримуватись вимог статті 30
Закону України «Про страхування» (85/96-ВР). Зазначене питання знаходиться у зоні підвищеного ризику. Аудитор при виконанні завдання з надання впевненості отримав достатні
докази на підставі здійснених розрахунків про те, що Компанія дотримується вимог статті
30 Закону України «Про страхування» (85/96-ВР).
Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих страхових резервів відповідно до законодавства.
Відповідно до вимог статті 31 Закону України «Про страхування» (85/96-ВР), Страховики
зобов'язані формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, встановлених
цим Законом. Дане питання було віднесено нами до області підвищеного ризику суттєвого
викривлення, ймовірність якого було оцінено як високу.
На виконання положень Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних
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стандартів бухгалтерського обліку щодо обліку і відображення у звітності зобов’язань, зокрема відповідно до пунктів 14, 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» та рекомендацій Нацкомфінпослуг Товариство здійснило перевірку адекватності страхових зобов’язань на підставі
аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень та з використанням
актуарного методу розрахунку станом на 31.12.2017 року. Актуарні розрахунки здійснено
спеціалістами ПрАТ «Інститут Ризику». Методика оцінки адекватності активів розроблена з
урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацій Нацкомфінпослуг. Результати перевірки адекватності страхових зобов’язань докладно розкрито у Примітці 7. «Оцінка адекватності активів та стрес-тестування».
Пояснювальний параграф
Фінансова звітність Товариства підготовлена за формами, визначеними у додатку 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73, що є
обов’язковими для використання Компаніями в Україні.
Інформація щодо річних звітних даних
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша
інформація складається з річних звітних даних страховика, підготовлених згідно Порядку
складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
03.02.2004р. № 39. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або
чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо
управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не
має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості,
проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується,
вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї
фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь
на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або
нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективності системи внутрішнього контролю4 ;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі
отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо
подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів
інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих
до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію
припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в
основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки
й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх
питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими.
іі. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей розділ звіту незалежного аудитора підготовлено відповідно до Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної
звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік, затверджених Розпорядженням
Нацкомфінпослуг №142 від 01.02.2018р.
1. Повідомлення фінансовою установою Нацкомфінпослуг про всі зміни даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової
звітності та звітних даних здобувача ліцензії).
Протягом звітного періоду повідомлення Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії здійснювалося своєчасно.
2. Надання фінансовою установою клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 12 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ (далі - Закон про фінансові
послуги), а також розміщення інформації, визначену частиною першою статті
12 зазначеного закону, на власному веб- сайті (веб-сторінці) та забезпечення її
актуальність.

ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНИЙ ТИЖНЕВИК

Інформація відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» доводиться до клієнтів під час укладання договорів
страхування у повному обсязі. Визначена частиною першою статті 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розміщена на сайті
страховика www.kico.kiev.ua та підтримується в актуальному стані.
3. Розкриття фінансовою установою інформації відповідно до частин четвертої, п’ятої статті 121 Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення
її на власному веб-сайті (веб-сторінці).
Інформація, передбачена частинами четвертою та п’ятою ст.121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» на сайті Страховика
наведена у повному обсязі та зберігається понад три роки.
4. Розміщення фінансовою установою внутрішніх правил надання фінансових
послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня
після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати.
Правила страхування та програми страхування розміщуються на сайті Страховика не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати.
5. Дотримання фінансовою установою статті 10 Закону про фінансові послуги
щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.
Страховиком не допускається укладання угод, підготовка та прийняття рішень, які б порушували вимоги статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг».
6. Відповідність приміщень, у яких здійснюється фінансовою установою обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил
і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), доступні для осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Планується залучення експерта для
документального підтвердження цього факту відповідно до державних будівельних норм.
7. Розміщення фінансовою установою інформації про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці,
доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).
Страховиком розміщено інформацію про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального
сприйняття клієнтом (споживачем).
8. Внесення фінансовою установою інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом XVII Положення № 41.
Страховик не має відокремлених підрозділів.
9. Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання
законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ
№ 637 та Постановою НБУ № 210.
Компанія забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби
безпеки (зокрема, сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію) та дотримується законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ № 637
та Постановою НБУ № 210.
10. Дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов
№ 913, розділом 2 Положення № 1515.
Страховиком не допускається суміщення провадження видів господарської діяльності,
установлених пунктом 37 Ліцензійних умов №913, розділом 2 Положення №1515.
11. Розкриття інформації (опис) у повному обсязі щодо змісту статей балансу,
питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу.
Інформація щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків
відповідного розділу балансу, детально розкрита в примітках до фінансової звітності.
12. Відповідність політики перестрахування встановленим законодавчим вимогам, в т.ч. прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих
видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав
ліцензію.
Страховиком протягом 2017 року перестрахування здійснювалося відповідно встановлених законодавством вимог, в т.ч. прийняття ризиків у перестрахування лише з тих видів
добровільного та обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензії.
13. Здійснення страховиком обов’язкового страхування виключно за умови
дотримання визначених Кабінетом Міністрів України Порядку № 402, Порядку
№ 733, Порядку № 944, Порядку № 1219, Порядку № 1535 (676), Порядку № 1788,
Порядку № 590, Порядку № 953, Порядку № 1033, Порядку № 358, Порядку № 981,
Порядку № 979, Порядку № 980, Порядку № 624, Порядку № 751, якщо інше не визначено законом.
Протягом 2017 року Страховиком обов’язкове страхування здійснювалося виключно
за умови дотримання визначених Кабінетом Міністрів України Порядку № 733, Порядку
№1788, Порядку №358, Порядку №624.
14. Якщо страховик має ліцензію на страхування життя, ведення ним персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя в порядку та
на умовах, визначених Положенням № 3197.
Товариство не має ліцензії та не здійснює страхування життя.
15. Якщо страховик має ліцензію на обов’язкове страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:
- чи є він членом Моторного (транспортного) страхового бюро;
- чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не
заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов’язковому порядку;
- чи дотримується він умов забезпечення платоспроможності страховика, а
також на будь-яку дату після отримання ліцензії має перевищення фактичного
запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним
запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн.
євро за офіційним курсом валют на дату розрахунку зазначених показників;
- чи забезпечує він можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України, а саме забезпечує прийняття та облік
повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером
безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та
обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам дорожньо-транспортних пригод інформації про порядок урегулювання збитків та вжиття страховиком необхідних заходів.
Товариство не має ліцензії та не здійснює обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
16. Якщо страховик має ліцензію на обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту:
- чи є він членом Ядерного страхового пулу;
- чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не
заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов’язковому порядку;
- чи укладає він договори перестрахування із страховиками - нерезидентами за
умови членства цих страховиків-нерезидентів у відповідних іноземних ядерних
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страхових пулах.
Товариство не має ліцензії та не здійснює обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок
ядерного інциденту.
Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»
(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2020р.) ___________ Ю. С. Щоткіна
Дата видачі аудиторського висновку: 27 квітня 2018 року
Адреса аудитора: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88
Додаток 1
до аудиторського висновку (звіту)
щодо річної фінансової звітності
ТДВ «Київське Страхове Товариство»
станом на 31 грудня 2017 року
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Найменування
Код за ЄДРПОУ
Дані Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого АПУ
Дані Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ
Інформація про аудиторів, що брали
участь в аудиторській перевірці
Телефони
Поштова адреса

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»
35316245
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4026, видане згідно Рішення Аудиторської Палати України
від 27 вересня 2007 року № 182/10, термін чинності Свідоцтва до
29 червня 2022 року.
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0097 від 30.01.2014р., видане відповідно до розпорядження
Нацкомфінпослуг від 30.01.2014р. № 256, чинне до 29.06.2022р.
Щоткіна Юлія Степанівна сертифікат аудитора серії А № 006035,
виданий 26.12.2005р., чинний до 26.12.2020р.
(044) 458-53-43, (095) 281-37-20
03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВИКА:
Повна назва

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО»
Код за ЄДРПОУ
31355144
Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Десятинна, 1/3, літера А
Дата державної реєстрації
03.05.2001 року
Основні види діяльності згідно статутних Інші види страхування, крім страхування життя
документів
Перелік учасників (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, для юридичних осіб – найменування,
організаційно-правова форма, місцезнаходження) на дату складання аудиторського висновку, із зазначенням
фактичної частки, що належать кожному учаснику:
Назва/
№ з/п
Частка у статутному капіталі
Прізвище ім’я по батькові
Юридична
особа
за
законодавством
Великобританії
«ФІНЗБУРІ
1
50%
БРОКЕРЕДЖ ЛІМІТЕД» (FINSBURY BROKERAGE LIMITED)
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
2
40,9%
«ПРОФБІ»
3
Шпитальний Ігор Геннадійович
9,1%
Разом
100,0%
Дані про ліцензії на здійснення страхової діяльності:
Серія
№
ліцен-зії ліцен-зії Дата видачі

АЕ

190418 23.11.2012

АЕ

190419 23.11.2012

АЕ

190420 23.11.2012

АЕ

190421 23.11.2012

АЕ

190422 23.11.2012

АЕ

190423 23.11.2012

АЕ

190424 23.11.2012

АЕ

190425

АЕ

190426

АЕ

190427

АЕ

190428

АЕ

190429

АЕ

190430

АЕ

190431

Форма
страхування

Види страхування

Термін
дії
ліцензії

- страхування цивільної відповідальності
суб’єктів господарювання за шкоду,
яку може бути заподіяно пожежами
та аваріями на об’єктах підвищеної
У формі
з 17.03.2005 безобов’язкового небезпеки, включаючи пожежовибухонестроковий
безпечні об’єкти та об’єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до
аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
У формі добро- - страхування
з 24.05.2005 безфінансових ризиків.
вільного
строковий
У формі добро- - страхування
з 24.05.2005 безвід
нещасних
випадків.
вільного
строковий
- страхування відповідальності суб'єктів
У формі
перевезення небезпечних вантажів на
з 07.09.2006 – безобов’язкового випадок настання негативних наслідків
строковий
при перевезенні небезпечних вантажів;
У формі добро- - страхування наземного транспорту
з 24.05.2005 безвільного
(крім залізничного).
строковий
- страхування цивільної відповідальності
У формі доброз 24.05.2005 безвласників
наземного
транспорту
(вклювільного
строковий
чаючи відповідальність перевізника).

- особисте страхування від нещасних
з 21.08.2007 – безУ формі
обов’язкового випадків на транспорті.
строковий
з 24.05.2005 без23.11.2012 У формі добро- - страхування медичних витрат.
вільного
строковий
- страхування майна (крім залізничдобро- ного, наземного, повітряного, водного
з 24.05.2005 без23.11.2012 У формі
транспорту(морського
внутрішнього
вільного
строковий
та інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу (вантажобагажу).
добро- - страхування здоров’я на випадок
з 24.05.2005 без23.11.2012 У формі
вільного
хвороби.
строковий
добро- - страхування від вогневих ризиків та
з 24.05.2005 без23.11.2012 У формі
вільного
ризиків стихійних явищ.
строковий
- страхування відповідальності перед
третіми особами (крім цивільної
відповідальності власників наземного
добро- транспорту, відповідальності
з 24.05.2005 без23.11.2012 У формі
вільного
власників повітряного транспорту,
строковий
відповідальності власників водного
транспорту (включаючи відповідальність
перевізника).
добро- - страхування вантажів та багажу
з 24.05.2005 без23.11.2012 У формі
вільного
(вантажобагажу).
строковий
У
формі
з
– без23.11.2012 обов’язкового - авіаційне страхування цивільної авіації. 21.08.2007
строковий

ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:
Дата та номер договору
Період, яким охоплено проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

Договір від 30 березня 2018 року № 33
01 січня 2017 року – 31 грудня 2017 року
30 березня 2018 року – 27 квітня 2018 року

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»
(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2020р.) __________ Ю. С. Щоткіна
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