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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 20344871 

4. Місцезнаходження 

 04050, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Бiлоруська,3 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 044 277 21 61, 044 277 21 61 

6. Електронна поштова адреса  

 info@bbs.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 28.04.2015 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у № 77 Бюлетень "Цiннi папери України"  29.04.2015 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://bbs.ua/fina

nsial_results/ind

ex.php?id=121 в мережі Інтернет 29.04.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

Вiдомостi щодо  участi Товариства в створеннi юридичних осiб не надається оскiльки 

Товариство здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

В Товариствi  не створено посади корпоративного секретаря.  

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки, 

Товриство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним товариством i 

здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв), не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки, Товриство по 

органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним Товариством i здiйснило приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про дивiденди не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки, Товриство 

по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне 

(закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацi про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не є обовязковою для 

розриття Товариством, оскiльки, Товриство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним 

акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї 

облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки Товариство не 

здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв.  

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтентом не надається, оскiльки Товариство не 

здiйснювало емiсiї похiдних цiнних паперiв.  

 

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не надаєься, 

оскiльки Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй у звiтному перiодi.  

 

Iнформацiя "Опис бiзнесу" не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки Товариство 

по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне 



(закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв Товариства не надається, оскiльки Товариство 

здiйснює страхову дiяльнiсть. 

 

Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 

надається, оскiльки товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi  не надається, тому що пiдприємство не випускло цiльовi 

облiгацiї. 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А01 №726053 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.12.1993 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 51400160 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 159 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя. 

10. Органи управління підприємства 

 Iнформацiя не заповнюється акцiонерними товариствами. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "БМ Банк" м. Київ 

2) МФО банку 

 380913 

3) Поточний рахунок 

 2650401301417 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "БМ Банк" м. Київ 

5) МФО банку 

 380913 

6) Поточний рахунок 

 2650401301417 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

страхування здоров'я на випадок 

хвороби 

АВ  547191 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

АВ 547184 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

 



транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

фiнансових послуг України 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування повiтряного 

транспорту 

АВ 547205 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування водного транспорту 

(морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного 

транспорту) 

АВ 547186 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ 547182 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АВ 547202 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)) 

АВ 547204 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АВ 547180 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АВ 547185 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоровя) 

АВ 547197 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування цивiльної АВ 547183 24.11.2010 Державна комiсiя з  



вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту) 

АВ 547194 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування фiнансових ризикiв АВ 547212 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та водного 

транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) ) 

АВ 547196 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АВ 547199 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування залiзничного 

транспорту 

АВ 547188 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв 

АВ 547201 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) 

та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

АВ 547207 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 



страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку 

може бути заподiяно пожежами 

та аварiями на об'єктах 

пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може 

призвести д 

АВ 547214 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi 

АВ 547203 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування спортсменiв вищих 

категорiй 

АВ 547210 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування вiдповiдальностi 

власникiв собак (за перелiком 

порiд, визначених Кабiнетом 

Мiнiстрiв України) щодо шкоди, 

яка може бути заподiяна третiм 

особам 

АВ 547209 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування цивiльної 

вiдповiдальностi громадян 

України, що мають у власностi 

чи iншому законному володiннi 

зброю, та шкоду, яка може бути 

заподiяна третiй особi або її 

майну внаслiдок володiння, 

зберiгання чи використання цiєї 

зброї 

АВ 547190 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку 

може бути заподiяно пожежами 

та аварiями на об'єктах 

пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 

дiяльнiсть на яких може 

призвести д 

АВ 547213 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 



 

Вид дiяльностi: страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та 

аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть 

на яких може призвести до аварiй екологiчного та 

санiтарно-епiдемiологiчного характеру 

страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АГ 569292 21.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

обов'язкове державне особисте 

страхування посадових осiб 

органiв державної податкової 

служби 

АВ 547206 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг Україн 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

державне обов'язкове 

страхування життя i здоров'я 

суддiв 

АВ 547211 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

обов'язкове державне 

страхування службових осiб 

державних органiв у справах 

захисту прав споживачiв 

АВ 547189 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

обов'язкове державне 

страхування працiвникiв 

державної лiсової охорони 

АВ 547195 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

обов'язкове державне 

страхування посадових осiб 

iнспекцiй державного 

архiтектурно-будiвельного 

контролю 

АВ 547179 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг Україн 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

обов'язкове державне 

страхування державних 

виконавцiв 

АВ 547187 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

обов'язкове державне 

страхування посадових осiб 

центрального органу виконавчої 

влади у сферi технiчного 

регулювання та споживчої 

полiтики, його територiальних 

органiв 

АВ 547181 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 



продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

особисте страхування медичних 

i фармацевтичних працiвникiв 

(крiм тих, якi працюють в 

установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного 

бюджету України) на випадок 

iнфiкування вiрусом 

iмунодефiциту людини при 

виконаннi ними службових 

обов'язкiв 

АВ 547192 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

авiацiйне страхування цивiльної 

авiацiї 

АВ 547178 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

державне обов'язкове особисте 

страхування службових осiб 

державної 

контрольно-ревiзiйної служби 

АВ 547193 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

державне обов'язкове особисте 

страхування працiвникiв 

прокуратури 

АВ 547208 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

обов'язкове державне 

страхування життя i здоров'я 

народних депутатiв України 

АВ 547200 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг Україн 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування 

предмета iпотеки вiд ризикiв 

випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування 

АВ 584540 30.06.2011 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

АД  039931 05.10.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй 

АЕ  198617 12.04.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування об'єктiв космiчної АЕ  190518 30.01.2013 Нацiональна комiсiя, що  



дiяльностi (космiчна 

iнфраструктура), якi є власнiстю 

України, щодо ризикiв, 

пов'язаних з пiдготовкою до 

запуску космiчної технiки на 

космодромi, запуском та 

експлуатацiєю її у космiчному 

просторi 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування вiдповiдальностi 

щодо ризикiв, пов'язаних з 

пiдготовкою до запуску 

космiчної технiки на 

космодромi, запуском та 

експлуатацiєю її у космiчному 

просторi 

АЕ 190519 30.01.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування ризику невиплати 

гравцям призiв у разi 

неплатоспроможностi та/або 

банкрутства оператора 

державних лотерей 

АЕ  198616 05.04.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

страхування медичних витрат АВ 547198 24.11.2010 Державна комiсiя з 

урегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Добровiльне страхування  

цивiльно-правової  

вiдповiдальностi арбiтражного 

керуючого  (розпорядника  

майна, керуючого санацiєю, 

лiквiдатора) за  шкоду,  яку  

може  бути  завдано  у  

зв'язку  з виконанням  його 

обов'язкiв 

АЕ  293874 27.06.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

Обов'язкове страхування  

цивiльної вiдповiдальностi   

суб'єктiв господарювання за 

шкоду,  яку може  бути  

заподiяно  довкiллю  або 

здоров'ю  людей  пiд  час  

зберiгання та застосування 

пестицидiв i агрохiмiкатiв 

АЕ 293873 27.06.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує 

продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 



1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

  Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  Заступник Голови Правлiння, Голова Наглядової ради, Голова Правлiння  Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 01.01.2012, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних 

Особа обiймає  посади на iнших пiдприємствах : 

- Посада: Голова Наглядової ради  

- Найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Парасоль" 

- Мiсцезнаходження пiдприємства: 87515, м.Марiуполь, вул. Енгельса, 39А 

- Посада: Член Наглядової ради 

- Найменування пiдприємства: ПАТ "ЗНВКIФ "Брокбiзнес" 

- Мiсцезнаходження пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115-А 

 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Гутник Леся Василiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний бухгалтер АТЗТ ПрАТ "СК " "IнтерТрансПолiс". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 02.03.2012, обрано безстроково 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом 

Товариства. 

 

 

1) Посада 

 Виконавчий Директор - член Правлiння 

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

 Кузьменко Iрина Олегiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Страхова компанiя "Унiверсальний полiс" Заступник Голови Правлiння зi 

страхування. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 26.03.2012, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Особа обiймає  посаду на  iншому пiдприємств: 

- Посада: член Наглядової ради 

- Найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство "Компанiя зi страхування життя 

"Брокбiзнес" 

- Мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом 

Товариства. 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 Красноруцький Петро Володимирович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Страхова компанiя "Статус" .Начальник вiддiлу по роботi з регiональною та 

агентською мережами.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 



 26.12.2012, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом 

Товариства. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Шахновський Анатолiй Євгенович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова Наглядової ради Страхової компанiї "БРОКБIЗНЕС", 

 Голова Наглядової ради ПАТ "ЗНКIФ "Каскад-Iнвест"; 

Генеральний директор ТОВ "IДК "Каскад". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.09.2014, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства. 

Обiймає  посади на  iнших пiдприємствах : 

- Посада: Голова Наглядової ради 

- Найменування пiдприємства: Публiчне акцiонерне товариство "Закритий не диверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний фонд "Каскад-Iнвест" 

- Мiсцезнаходження пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115-А 

- Посада: Голова Ревiзiйної комiсiї  

- Найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство "Компанiя зi страхування життя 

"Брокбiзнес" 

- Мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3 

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Шумило Сергiй Анатолiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 



 1955 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ СП "Iнфоком", директор з перспективного планування 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.03.2013, обрано до 15.09.2014 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом 

Товариства.  

Член Наглядової ради -  Шумило Сергiй Анатолiйович рiшеням  Загальних зборiв акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

вiд 15.09.2014 р. (Протокол №46 вiд 15.09.2014 р.) звiльнений з посади. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 ПАТ "Закритий не диверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд 

"Каскад-Iнвест" 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

   35676886   

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

  

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.09.2014, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 МIсце знаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115-А 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Стрельцова Лiлiя Володимирiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 



6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова Ревiзiйної комiсiї Страхової компанiї "БРОКБIЗНЕС", Фiнансовий директор ТОВ 

"Глобус-Iнвест".  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.09.2014, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом 

Товариства. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Налбатов Андрiй Михайлович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Корпорацiя "Укравто", фiлiя "Автоцентр на Столичному", керiвник фiнансового вiддiлу 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 25.03.2013, обрано до 15.09.2014 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом 

Товариства. 

Посадова особа - Член Ревiзiйної комiсiї Налбатов Андрiй Михайлович рiшеням  Загальних 

зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"БРОКБIЗНЕС" вiд 15.09.2014 р. (Протокол №46 вiд 15.09.2014 р.) звiльнений з посади. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Тараненко Ярослав Олександрович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 



 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник управлiння цiнних паперiв, Начальник управлiння депозитарної дiяльностi, 

Начальник управлiння вексельного обiгу, Директор департаменту iнвестицiйної дiяльностi ТОВ 

"Сварог Капiтал" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.09.2014, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом 

Товариства. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Беркун Олександр Якович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор департаменту корпоративного бiзнесу, Директор департаменту iнвестицiйної 

дiяльностi i проектного фiнансування, директор департаменту iнвестицiйної дiяльностi, 

Генеральний директор ТОВ "Сварог Капiтал" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.09.2014, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом 

Товариства. 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Сухоруков Антон Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 



7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  Заступник директора департаменту корпоративного бiзнесу, Директор департаменту 

корпоративного бiзнесу, Заступник директора департаменту iнвестицiйної дiяльностi, 

Фiнансовий директор ТОВ "Елiт".  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 15.09.2014, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом 

Товариства. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член Наглядової 

ради 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Закритий не 

диверсифiкований 

корпоративний 

iнвестицiйний 

фонд 

"Каскад-Iнвест" 

 35676886   183 572 50 183 57

2 

0 0 0 

Усього 183 572 50 183 57

2 

0 0 0 

 

 





VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Закритий не диверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний 

фонд "Каскад-Iнвест" 

35676886 01032, Шевченкiвський 

р-н, Київ, 

Саксаганського, б. 

115-А 

183 572 50 183 572 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

        

Усього 183 572 50 183 572 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 28.04.2014 

Кворум зборів 100 

Опис Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства  - 28 квiтня 2014 року. 

Для участi  в Зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 367 144  голоси, 

що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Кворум для 

проведення Зборiв наявний. 

Голова Загальних зборiв акцiонерiв   Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна   

Порядок денний: 

1.Про обрання лiчильної комiсiї. 

2.Про обрання голови та секретаря зборiв. 

3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за   

2013 рiк. 

4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу 

Товариства (Правлiння  Товариства) за 2013 рiк. 

5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства 

за   2013 рiк. 

6.Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за   2013 рiк. 

7.Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.  

8.Про визначення розмiру дивiдендiв та порядок їхньої виплати.  

9.Про затвердження рiчного звiту Товариства. 

 

Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь  

Порядку денного номер: 1- 9: 

За 367 144 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 

Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 

Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 

 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 15.09.2014 

Кворум зборів 100 

Опис Дата проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства  - 15 

вересня 2014року. 

Для участi  в Зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 367 114  голоси, 

що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Кворум для 

проведення Зборiв наявний. 

Голова Загальних зборiв акцiонерiв :  Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна     

            

Порядок денний: 

1.Про обрання лiчильної комiсiї. 

2.Про обрання голови та секретаря зборiв. 

3.Про дострокове припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради 

Товариства. 

4.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.  

5.Про обрання голови Наглядової ради Товариства.  

6.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

головою та  членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 



головою та членами Наглядової ради Товариства. 

7.Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

8.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

9.Про затвердження умов контрактiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної 

комiсiї Товариства та визначення уповноваженої особи для пiдписання контрактiв 

з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

 

Вiдкрите голосування шляхом пiдняття картки для голосування.  

Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь  

Порядку денного номер: 1-7 : 

За 367 144 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 

Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 

Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 

 

Голосування з використання бюлетенiв для голосування. 

Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь  

Порядку денного номер: 8: 

За 367 144 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 

Проти 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 

Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05.06.2012 90/1/2012 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000141733 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

140 367 144 51 400 160 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/де лiстингу цiнних 

паперiв емiтента на фондових бiржах - вiдсутня.  

 



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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 30 654 28 415 0 0 30 654 28 415 

  будівлі та споруди 28 175 26 637 0 0 28 175 26 637 

  машини та обладнання 1 027 984 0 0 1 027 984 

  транспортні засоби 36 69 0 0 36 69 

  інші 1 416 725 0 0 1 416 725 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 30 654 28 415 0 0 30 654 28 415 

Опис 

Товариство не має орендованих засобiв. Строк корисного використання 

для кожного виду основних засобiв встановлюється виходячи з їх 

розподiлу за iєрархiчною системою класифiкацiї, керуючись 

принципом безперервностi дiяльностi Пiдприємства, з урахуванням 

передбаченого фiзичного та морального зносу, правових обмежень в 

строках використання та iнших факторiв. 

 

Використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим 

призначенням.Товариством забезпечено бережливе використання 

основних засобiв, пiдтримування їх у робочому станi, за необхiднiстю 

проводяться поточнi ремонти будiвель, машин та обладнання, 

технiчний огляд транспортних засобiв та їх ремонт, профiлактика 

iнших основних засобiв.  

 

Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi. 

 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Кредит банку 30.12.2013 0 0 30.12.2014 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

Х 30.12.2013 0 0 30.12.2014 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

Х 30.12.2013 0 0 30.12.2014 

за сертифікатами ФОН (за кожним X 0 X X 



власним випуском): 

Х 30.12.2013 0 0 30.12.2014 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

Х 30.12.2013 0 0 30.12.2014 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Х 30.12.2013 0 X 30.12.2014 

Податкові зобов'язання X 3 462 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 75 961 X X 

Усього зобов'язань X 79 423 X X 

Опис Товариство не має грошових зобов'язань за цiнними паперами, 

за кредитами банку, за фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права, за податковими зобов'язаннями та iншими 

зобовязаннями. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

15.09.2014 15.09.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2012 4 3 

2 2013 2 1 

3 2014 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше  



(запишіть) 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток X  

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 



 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  12 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше 

(запишіть) 

Комiтетiв не створено 

Інше 

(запишіть) 

Комiтетiв не створено 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом 

Правлiння Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть 

бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено 

обiймати посади в органах управлiння господарських 

товариств. 

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом X  



внутрішніх документів акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні ні так 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 



Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Всi iншi документи регламентують поточну дiяльнiсть Товариства. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні ні ні так ні 



Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні ні так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні ні так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні ні так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Аудитор не змiнювався 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  



Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Фiнансова звiтнiсть перевiрена Аудитором 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 



 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  так 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 26.03.2012; яким органом управління 

прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв. 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Iнформацiя не оприлюднювалась 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

Протягом року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти 

вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi. Згiдно ч. 2 

ст. 77 Закону України "Про акцiонернi товариства", Кодекс корпоративного управлiння 

Товариства, затверджений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.03.2012 року 

(Протокол № 40 вiд 26.03.2012 р.), зберiгається в Товариствi за його мiсцезнаходженням (м. 

Київ, вул. Бiлоруська, буд. 3).  

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Головною метою Товариства є надання послуг з метою одержання прибутку або досягнення 

соцiального ефекту для всебiчного задоволення потреб його клiєнтiв та акцiонерiв. 

Основною метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку. Предметом безпосередньої 

дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з 

формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 

Збалансування iнтересiв акцiонерiв та iнших заiнтересованих осiб у довгостроковiй перспективi,  

вiдбуватиметься шляхом зростання ринкової вартостi Товариства.  

Товариство дотримується стандартiв дiлової поведiнки акцiонерiв та менеджерiв, а також 

забезпечує функцiонування системи монiторингу цих стандартiв, що дозволяє унеможливити 

отримання зазначеними особами додаткових доходiв за рахунок використання iнсайдерської 

iнформацiї, порушення обмежень щодо уникнення конфлiкту iнтересiв, та здiйснення iнших 

протиправних i неетичних дiй.  

 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

У 2014 роцi власниками iстотної участi (у тому числi осiб, що здiйснюють контроль за 

фiнансовою установою) були: 

- Публiчне акцiонерне товариство "Закритий не диверсифiкований корпоративний 

iнвестицiйний фонд "Каскад-Iнвест", код за ЄДРПОУ 35676886, мiсцезнаходження: 01032, мiсто 

Київ, вул. Саксаганського, буд. 115-А; 

Протягом  року змiн не було. 

Зазначенi власники iстотної участi вимогам законодавства вiдповiдають.  

 



 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

Факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння Товариства (виконавчого органу) 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових 

послуг у 2014 роцi вiдсутнi. 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

Протягом 2014 року до Товариства був застосований наступний захiд впливу:  

Постанова Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 

послуг № 9/13-16/13/5 про накладення штрафної санкцiї (штрафу) на Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" за правопорушення вчиненi на ринку 

фiнансових послуг. Сума штрафу була перерахована Товариством до Державного бюджету 

України. 

 

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

В Товариствi затверджена рiшенням наглядової ради вiд 15.05.2014р. "Стратегiя управлiння 

ризиками". 

Серед основник характеристик системи управлiння ризиками в Товариствi необхiдно зазначити 

наступнi. 

Управлiння ризиками вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому вони виникають або 

можуть виникнути: на рiвнi Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства. Процес 

управлiння ризиками в Товариствi iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i 

комплексний характер. 

Товариство використовує або розробляє продукти, iнструменти та схеми лише за умови, що 

пов'язанi з ними ризики можуть бути належним чином визначенi i керованi. Товариство 

керується принципом, за яким очiкуванi вигоди мають належним чином компенсувати 

прийняття ризику i вiдповiдати стратегiчним цiлям Товариства. 

Виконавчий орган Товариства здiйснює тактичне управлiння ринковими, операцiйними 

ризиками, ризиком лiквiдностi, та iншими ризиками (репутацiйним стратегiчним ризиком 

капiталiзацiї i ризиком прибутковостi) i здiйснює оперативнi заходи для їх мiнiмiзацiї. 

При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство зосереджується на таких основних видах 

ризикiв: 

- кредитний ризик визначається як можливiсть невиконання контрагентом Товариства своїх 

зобов'язань вiдповiдно до умов договору; 

- ризик лiквiдностi виникає внаслiдок розбiжностi у час мiж вхiдними i вихiдними платежами; 

- операцiйний ризик визначається як ризик понесення втрат внаслiдок неадекватних або 

невдалих внутрiшнiх процесiв, дiяльностi людей та систем, а також зовнiшнiх подiй; 

- ризик репутацiї стосується несприятливих наслiдкiв, якi є результатом негативної репутацiї 

Товариства та її невiдповiдностi очiкуваному рiвню; 

- стратегiчний ризик стосується негативного впливу на капiтал та надходження рiшень, що 

визначають полiтику дiяльностi Товариства, недосконалого або неповного їх виконання, а також 

змiн в економiчному середовищi чи неспроможностi пристосуватися до них; ризик 

прибутковостi виникає через неадекватну диверсифiкацiю структури доходiв Товариства або 

його неспроможнiсть досягти достатнього i тривалого рiвня рентабельностi; 

- ризик капiталу є результатом незбалансованої внутрiшньої структури капiталу по вiдношенню 



до сутностi та розмiру Товариства або труднощiв зi швидким залученням додаткового капiталу 

на покриття ризикiв в разi необхiдностi. 

Товариство, з метою забезпечення статутної дiяльностi, покриття можливих збиткiв, створює 

резервний капiтал та iншi фонди. Спецiальнi фонди утворюються в разi необхiдностi за 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Положення про порядок утворення i 

використання цих фондiв затверджується Наглядовою Радою Товариства у вiдповiдностi до 

чинного законодавства України. 

Зазначенi аспекти системи управлiння ризиками закрiпленi у Кодексi корпоративного 

управлiння Товариства.  

Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв, операцiйних 

ризикiв та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi ризики i ризик 

лiквiдностi. Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками контроль за тим, щоб 

схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними 

ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою 

мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв. 

Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами при 

виконаннi своїх фiнансових зобов'язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується 

затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв. 

Активи компанiї, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку 

фiнансових послуг, розмiщуються переважно в банкiвських установах "iнвестицiйного" рiвня та 

у високолiквiдних цiнних паперах. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi контролюється за 

допомогою розмiщення спецiалiзованої звiтностi.  

Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного 

контролю за їх виконанням на кожному етапi.   

Управлiння юридичним ризиком здiйснюється за допомогою вiдповiдного юридичного 

департаменту, до функцiї якого належить контроль за наявнiстю таких ризикiв та їх 

врегулювання.  

Крiм того, складовою частиною системи управлiння ризиками є процес андеррайтингу (аналiзу 

та оцiнки ризикiв, що приймаються на страхування), здiйснюється вiдповiдно до Процедури 

андерайтингу та погодження договорiв страхування версiя 01 вiд 26.08.11 код 08.02.00-01, 

затвердженої Головою правлiння, та процес перестрахування. 

 

 

 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

Протягом 2014 року в компанiї функцiонувала служба внутрiшнього аудиту вiдповiдно 

Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства, затвердженого Рiшенням 

Наглядової ради Товариства вiд 17.12.2012 року (протокол № 17-12/2012 вiд 17.12.2012 р.)  

Примiтки до фiнансової звiтностi надаються в складi рiчної  фiнансової звiтностi окремим 

роздiлом i в даному пунктi звiту про корпоративне управлiння не дублюються. Консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть Товариство надає в складi рiчної  фiнансової звiтностi. 

 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Факти вiдчуження Товариством активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр (значний правочин), протягом 2014 року вiдсутнi. 

 



8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Оцiнка активiв протягом 2014 року не здiйснювалась у зв'язку з вiдсутнiстю фактiв 

купiвлi-продажу Товариством активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової 

установи розмiр (значний правочин). 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Дочiрня компанiя Провiдний 

управлiнський персонал 

1 2 3 4 5 

1 Доходи вiд продажу (ПрАТ "Компанiя зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС") 9

   

2 Страховi виплати    

3 Комiсiйнi доходи    

4 Iншi операцiйнi доходи (Договiр оренди з   ПрАТ "Компанiя зi страхування життя 

"БРОКБIЗНЕС") 1   

5 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати   10 305 

 

 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

Використано рекомендацiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг,щодо аудиторського висновку , а саме  щодо дооцiнки адекватностi 

страхових зобов'язань залучено актуарiя. 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рада Лтд" 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20071290 

Мiсцезнаходження 01015, м.Київ, вул. Лейпцигська, 2/37  

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 19 рокiв. 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 10 рокiв. 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 Виконання завдання з надання впевненостi МСА 3000, а саме, з метою  надання (чи 

ненадання) висновку щодо пiдтвердження формування статутного капiталу  та перевищення 

вартостi нетто-активiв (чистих активiв)  над розмiром статутного капiталу  станом на 

31.03.2014 р.  та огляд промiжної фiнансової звiтностi станом на 30.09.2014 р. 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 Випадки вiдсутнi. 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 



 Ротацiя здiйснювалась шляхом  змiни керiвника робочої групи . 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2012 року, не 

застосовувались, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що 

пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 Розгляд скарг здiйснюється вiдповiдно до "Процедури з управлiння зверненнями 

клiєнтiв" (дiюча версiя 04 вiд 30.09.2011), затвердженої Головою правлiння ПрАТ "СК 

"Брокбiзнес" 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Уповноваженою особою розгляду скарг у 2014 р. був начальник  контакт-центру 

департаменту методологiї, андерайтингу та комунiкацiй - Ракушина Альона Андрiївна 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 2014 року було зафiксовано 2 (двi) скарги вiд клiєнтiв, що надiйшли на електронну пошту 

Товариства. Предметом однiєї скарги є строки виплати за договором страхування, предметом 

другої скарги є якiсть обслуговування в процесi врегулювання збиткiв в одному з регiональних 

пiдроздiлiв компанiї. Зазначенi скарги були задоволенi Товариством. По телефону, скарг не 

надходило. Отриманi по телефону побажання були врахованi Товариством.  

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 Позовiв до Товариства, що безпосередньо стосуються порушення Товариством 

гарантованих законодавством про фiнансовi послуги прав, наприклад права на iнформацiю при 

ненаданнi для ознайомлення правил страхування, впродовж 2014 року не було. Предметами 

позовiв до Товариства у 2014 роцi були виключно питання виконання договiрних зобов'язань. 

Товариство виступає вiдповiдачем по 37 судовим справам на загальну суму позовних вимог 7 

435 244 (Сiм мiльйонiв чотириста тридцять п'ять тисяч двiстi сорок чотири) гривнi. 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю   "Рада Лтд" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

 20071290 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01015, м.Київ, вул. 

Лейпцигська, 2/37 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

№1575, 18.05.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 41, серія 

П,  номер 000028, дата видачі 

19.02.2013, строк дії 31.03.2016 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2014 

Думка аудитора безумовно-позитивна 

 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рада Лтд" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

20071290 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01015, м.Київ, вул. 

Лейпцигська, 2/37 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

№1575, 18.05.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 41, серія 

П,  номер 000028, дата видачі 

19.02.2013, строк дії 31.03.2016 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Нацiональнiй  комiсiї з цiнних паперiв  

 та фондового ринку, Акцiонерам та Керiвництву Товариства 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

  

наданий незалежною аудиторською фiрмою 

ТОВ Аудиторська фiрма  "Рада Лтд" 

згiдно з договором № 28-01/14 вiд 26 травня 2014 року 

 

м. Київ                              30  сiчня 2015 року  

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI    

Приватного  акцiонерного  товариства  

"Cтрахова компанiя "БРОКБIЗНЕС"  

 

станом на 31 грудня 2014 року 

 

 

           м. Київ                                                                                             

30 сiчня 2015  року 

                                                                        

Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторської фiрми             



"Рада Лтд" була проведена аудиторська перевiрка рiчної   фiнансової звiтностi 

Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" (далi -  

Товариство)) станом на 31 грудня 2014 року, що додається, у складi Балансу 

(Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 

дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та  Примiток 

до фiнансової звiтностi (надалi разом - "фiнансова звiтнiсть").  

Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом Товариства iз 

використанням  концептуальної основи, що ?рунтується на Мiжнародних 

стандартах фiнансової звiтностi.  

 

      Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за  складання i достовiрне 

подання  цiєї фiнансової звiтностi  вiдповiдно до вищезазначеної 

концептуальної основи.  Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за 

такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає як 

необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 

основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень.  

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи 

оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання 

фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та  оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для 

висловлення нашої думки. 

 

 

 

 



Висловлення думки   

На нашу думку,  складена Товариством   фiнансова звiтнiсть вiдображає 

достовiрно  у всiх суттєвих аспектах дiйсний фiнансовий стан Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" станом на 

31.12.2014 року, а також фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до  Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.  

 

Параграф з iнших питань 

Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що  

вiдповiдно до вимог Мiнiстерства фiнансiв України фiнансова звiтнiсть за 2014 

рiк складається за формами, встановленими  нацiональними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку.  

Аудиторський звiт призначений для вказаних користувачiв та не може 

використовуватись  для iнших користувачiв та iншими сторонами.  

Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу  на те, що 

дiяльнiсть i операцiї  страхової  компанiї, так само як i дiяльнiсть iнших 

компанiй в Українi, перебувають i можуть далi перебувати протягом певного 

часу пiд впливом триваючої невизначеностi в економiчному та полiтичному 

середовищi України. Наша думка не була модифiкована з цього приводу.  

 

 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ  

 

     Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до 

аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №1360. 

Аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"  за 2014 рiк, у складi Балансу 

(Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 

дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та  Примiток 

до фiнансової звiтностi була проведена аудиторами Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторської фiрми  "Рада Лтд", яка здiйснює свою 

дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в реєстр суб єктiв аудиторської 

дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати України №101 

вiд 18.05.2001 р., строк дiї свiдоцтва подовжено за рiшенням АПУ № 229/4 вiд  

31.03.2011 р. до 31 березня 2016 року, та Свiдоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки  професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П № 000028, реєстрацiйний номер 

свiдоцтва 28, строк  дiї свiдоцтва з 19.02.2013 до 31.03.2016 р. 

 Аудиторська  перевiрка  проводилась в декiлька етапiв,  починаючи з  

26 травня   2014 р. по 30 сiчня 2015 р.,  згiдно договору за № 28-01/14 вiд 26 



травня 2014 року  мiж     Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Рада Лтд" та Приватним акцiонерним товариством " 

Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС".  

Юридична адреса ТОВ  Аудиторська фiрма  "Рада Лтд": м. Київ, Залiзничне 

шосе, 47.  

Фактичне мiсцезнаходження ТОВ  Аудиторська фiрма "Рада Лтд": 01015, м. 

Київ, вул. Лейпцигська, 2/37, тел. 507-25-56. 

Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства",  "Про державне регулювання 

ринку цiнних паперiв в Українi", "Про страхування", "Про аудиторську 

дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв  аудиту та Вимог до аудиторського 

висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 

2011 року № 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 

листопада 2011 р. за N 1358/20096.  

Вiдповiдальною особою за проведення перевiрки є аудитор Маслова Свiтлана 

Миколаївна,сертифiкат серiї А № 005378 вiд 28.04.94 р.(строк дiї до28 квiтня 

2018 року).  

 

Дата видачi аудиторського висновку -  30 сiчня  2015 року. 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО СТРАХОВУ КОМПАНIЮ  

 

 

Закрите акцiонерне товариство СК "СКАЙД-ДОНБАС"  зареєстровано 15 

грудня         1993 року Виконавчим комiтетом Краматорської мiської ради. До 

статутних документiв внесенi змiни вiд 05.10.2004 року, якi  затвердженi 

Виконавчим комiтетом Краматорської мiської ради, про що видано свiдоцтво № 

12701050001000077. Внесенi змiни стосуються змiни юридичної адреси, складу 

засновникiв, розмiру статутного фонду. Крiм того,   назва Товариства змiнена 

на Закрите акцiонерне товариство  "Страхова компанiя 

"Брокбiзнесстрахування".  

Змiнами до статутних документiв закритого акцiонерного товариства  "Страхова 

компанiя "Брокбiзнесстрахування", що затвердженi черговими Загальними 

зборами акцiонерiв (Протокол № 17 вiд 17 жовтня 2005 року) та зареєстрованi  

Шевченкiвською районною державною адмiнiстрацiєю вiд 29.11.2005 року  за 

№ 10741050007002125, встановлено Статутний фонд Товариства в розмiрi 51 400 

160 грн. (П'ятдесят один мiльйон чотириста тисяч сто шiстдесят гривень). 

В  2007 роцi до статутних документiв внесенi змiни, якi зареєстрованi  

Шевченкiвською районною державною адмiнiстрацiєю вiд 23.04.2007 року, про 

що видано свiдоцтво  за № 1 074 105 0023 002125.  Вiдповiдно до вказаних змiн 

назва Товариства змiнена на Закрите акцiонерне товариство  "Страхова 

компанiя "БРОКБIЗНЕС".  



Згiдно Протоколу № 34 вiд 29 вересня 2009 року Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства було затверджено нову редакцiю статуту, який зареєстровано  

Шевченкiвською районною державною адмiнiстрацiєю  23.11.2009 року, про що 

видано свiдоцтво за № 1 074 105 0079 002125, та приведено назву Товариства у 

вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдповiдно до 

нової редакцiї статуту  назва Товариства змiнена на Приватне акцiонерне 

товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС". 

До статутних документiв внесенi змiни вiд 21.08.2010 року, якi  затвердженi  

Шевченкiвською районною державною адмiнiстрацiєю, про що видано свiдоцтво   

№10741050097002125. Внесенi змiни стосуються змiни юридичної адреси.  

Згiдно Протоколу № 40  вiд 26 березня 2012 року Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства було затверджено нову редакцiю статуту, який 

зареєстровано  Шевченкiвською районною державною адмiнiстрацiєю 

29.03.2012 року, номер запису 10741050133002125.  

 

Код ЄДРПОУ - 20344871.  

 

Мiсцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3.  

 

Основний  вид дiяльностi: 65.12. Iншi види страхування, крiм страхування 

життя. 

Чисельнiсть штатних працiвникiв  станом на 31.12.2014 р.-  159 осiб.  

Страхова дiяльнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до отриманих  станом на 31 

грудня  2014 року лiцензiй:  

 

№ п/п 

Серiя, номер Дата видачi 

1 АВ №547191 24.11.2010 

2 АВ №547184 24.11.2010 

3 АВ №547205 24.11.2010 

4 АВ №547186 24.11.2010 

5 АВ №547182 24.11.2010 

6 АВ №547202 24.11.2010 

7 АВ №547204 24.11.2010 

8 АВ №547180 24.11.2010 

9 АВ №547185 24.11.2010 

10 АВ №547197 24.11.2010 

11 АВ №547183 24.11.2010 

12 АВ №547194 24.11.2010 

13 АВ №547212 24.11.2010 

14 АВ №547196 24.11.2010 

15 АВ №547199 24.11.2010 

16 АВ №547198 24.11.2010 



17 АВ №547188 24.11.2010 

18 АД №039931 05.10.2012 

19 АЕ №198617 12.04.2013 

20 АВ №547201 24.11.2010 

21 АВ №547207 24.11.2010 

22 АВ №547214 24.11.2010 

23 АВ №547203 24.11.2010 

24 АВ №547210 24.11.2010 

25 АВ №547209 24.11.2010 

26 АВ №547190 24.11.2010 

27 АВ №547213 24.11.2010 

28 АГ №569292 21.01.2011 

29 АВ №547206 24.11.2010 

30 АВ №547211 24.11.2010 

31 АВ №547189 24.11.2010 

32 АВ №547195 24.11.2010 

33 АВ №547179 24.11.2010 

34 АВ №547187 24.11.2010 

35 АВ №547181 24.11.2010 

36 АВ №547192 24.11.2010 

37 АВ №547178 24.11.2010 

38 АВ №547193 24.11.2010 

39 АВ №547208 24.11.2010 

40 АВ №547200 24.11.2010 

41 АВ №584540 30.06.2011 

42 АЕ №190518 30.01.2013 

43 АЕ №190519 30.01.2013 

44 АЕ № 198616 05.04.2013 

45 АЕ № 293874 27.06.2014 

46 АЕ № 293873 27.06.2014 

 

 

Станом на 31  вересня 2014 року  страхова компанiя мала 8 фiлiй  згiдно 

наступного перелiку:  

Мiсцезнаходження фiлiї ПIБ керiвника Телефон 

04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3 офiс 2 Завадський Валентин Вiталiйович

 (044)331-01-52 

04050 м.Київ, вул. Бiлоруська, 3, офiс 4 Шеремет Руслан Миколайович

 (044)277-21-61 

07400 Київська область, м. Бровари, вул. Металургiв, 51 Красноруцький 

Петро Володимирович (044)277-21-61 

36020 м.Полтава, вул. Ленiна, 4, офiс 35 Бочаренко Ольга Олександрiвна

 (0532)615-188 



 

61002 м.Харкiв, Iванова , 7/9 

 Дрозд Юлiя Володимирiвна (057)719-52-26 

79007 м. Львiв, вул.Шпитальна, 9 

 Костишин Юрiй Iванович (0322)95-76-06 

79026 м.Львiв, вул. Стрiйська, 72 

 Алексєєв Андрiй Олександрович (032)244-31-44 

83086 м. Донецьк, вул.Флеровського, 33-А Юхманова Тетяна Вiкторiвна

 (062)382-65-42 

 

 

Статутний капiтал 

 

Статутними документами Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "БРОКБIЗНЕС" встановлено Статутний капiтал   Товариства в розмiрi                                     

51 400 160,00  (п'ятдесят один мiльйон чотириста тисяч сто шiстдесят) гривень. 

Статутний капiтал облiковується на рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий)  

капiтал" (субрахунок 401 "Статутний капiтал"). Розмiр статутного капiталу  в 

бухгалтерському облiку та  Балансi (Звiтi про фiнансовий стан)  станом на 

31.12.2014 р.  вiдображено вiрно. 

 Вiдповiдно до  аудиторської довiдки вiд 06.02.06 р. ТОВ АФ "РАДА  Лтд" 

статутний фонд (статутний капiтал)  станом на 29.11.2005 року  сформовано в 

повному обсязi та  вiдповiдно до вимог Закону  України  "Про страхування". 

Станом на 29.11.2005 року  сформований  статутний фонд (статутний капiтал)  

дорiвнював  51 400 160 грн. (П'ятдесят один мiльйон чотириста тисяч сто 

шiстдесят гривень), в тому числi за рахунок iндексацiї основних засобiв в сумi  

695,0 тис. грн. та  грошовими коштами  в сумi 50 705,2 тис. грн.  

Iндексацiя була здiйснена у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 30.06.1995 року № 110 "Про порядок збiльшення статутного фонду 

акцiонерного товариства у зв'язку з iндексацiєю основних засобiв". 

Сплату внескiв грошовими коштами  до статутного капiталу  Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" пiдтверджено 

платiжними дорученнями та банкiвськими виписками.  

Таким чином, станом на 31.12.2014 р. Статутний капiтал  Приватного 

акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС", сформований в 

розмiрi                     51 400 160  (П'ятдесят один мiльйон чотириста тисяч 

сто шiстдесят) гривень повнiстю. 

Статутний  капiтал  сформований у вiдповiдностi до вимог  Законiв України 

"Про господарськi товариства", "Про акцiонернi товариства",  "Про 

страхування". Величина статутного капiталу,  вiдображена в Балансi 

Товариства, вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зазначеному у його Статутi. 

 

3. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї. 



 

3.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

 

Згiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), 

затвердженими рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360  та 

зареєстрованими  в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 

1358/20096   та з метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу 

України, було розраховано вартiсть чистих активiв Товариства. Розрахунок було 

здiйснено iз використанням "Методичних рекомендацiї щодо визначення 

вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", якi були схваленi Рiшенням 

ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.  

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року становить             

157 890  тис. грн., що бiльше  величини  зареєстрованого статутного капiталу  

страхової компанiї та  вiдповiдає вимогам законодавства.  

 

 3.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягала аудиту,  та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних 

паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 

 

Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо 

виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом,  у 

вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".   

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено 

суттєвих невiдповiдностей.  

 

  3.3.Виконання значних правочинiв 

  Статутом  Товариства  встановлено, що Голова Правлiння погоджує з 

Наглядовою радою укладення  договорiв (угод) , якi передбачають придбання 

Товариством  товарiв, робiт, послуг (окрiм страхових) на суму, що перевищує 

300 000  гривень та вiдчуження  майна Товариства на суму, що перевищує 300 

000 гривень.  

На нашу думку, Товариством не порушувалися вимоги Закону України "Про 

акцiонернi товариства", якi стосуються значних правочинiв (10 та бiльше 

вiдсоткiв вартостi активiв  товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi).   

 

    3.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану 

внутрiшнього  аудиту  вимогам законодавства. 

 

       Нами проведено процедури перевiрки стану корпоративного управлiння 



Товариства.  

        Протягом звiтного року функцiонували наступнi органи корпоративного 

управлiння: 

- Загальнi збори акцiонерiв; 

- Наглядова рада;  

- Виконавчий орган - Правлiння; 

- Ревiзiйна комiсiя.  

  Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання №17-12/2012 вiд 17.12.2012) 

затверджено "Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю)  в 

Приватному акцiонерному товариствi  "Страхова компанiя  "БРОКБIЗНЕС" та 

призначено посадову особу служби внутрiшнього аудиту (контролю).  Служба 

внутрiшнього аудиту  здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до положення. 

 За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного 

управлiння, можна зробити висновок, що, система корпоративного управлiння,  

вiдповiдає  Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства".   

 

3.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

 

Ми виконали належнi процедури з iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, як передбачено МСА 

240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi". На нашу думку, такi ризики контролюються Товариством 

та не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть 

          

м. Київ,  30 сiчня  2015 року 

 

Директор з питань  аудиту 

ТОВ  Аудиторська фiрма "Рада Лтд"  

  Маслова С.М. 

 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд 18.05.2001 

р. №1575 (продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 р. 

№229/4 - до 31.03.16 р. )   

Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiдповiдно до 

Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11 липня 2013 р. № 2193, реєстрацiйний 

номер 41 (строк дiї свiдоцтва до 31 березня 2016 року).  

   

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв вiд 

19.02.2013 р. Серiя П № 000028 (строком дiї до 31.03.16р.)   

Сертифiкат аудитора серiя А Аудиторської палати України №005378 (термiн 



чинностi продовжено Рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.02.2013 № 

265/2 - до 28.04.18 р.)   

 

 

 





КОДИ 

Дата 31.12.2014 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "БРОКБIЗНЕС" 
за ЄДРПОУ 20344871 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 159 

Адреса, телефон: 04050 м.Київ, вул.Бiлоруська,3, 044 277 21 61 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 902 872 

    первісна вартість 1001 1 812 1 812 

    накопичена амортизація 1002 ( 910 ) ( 940 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 30 654 28 415 

    первісна вартість 1011 42 981 42 823 

    знос 1012 ( 12 327 ) ( 14 408 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 861 1 339 

    первісна вартість 1016 861 1 339 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 80 173 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 820 85 839 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 4 835 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 4 507 6 157 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 117 917 127 457 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 531 325 

Виробничі запаси 1101 220 325 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 311 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 4 494 6 540 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 569 8 938 

    з бюджетом 1135 678 63 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 674 29 

    з нарахованих доходів 1140 714 726 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 115 738 

Поточні фінансові інвестиції 1160 19 402 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 69 512 88 835 

Готівка 1166 2 1 

Рахунки в банках 1167 69 510 88 834 

Витрати майбутніх періодів 1170 95 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 8 993 3 691 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 256 0 

    резервах незароблених премій 1183 8 737 3 691 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 108 103 109 856 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 226 020 237 313 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 51 400 51 400 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 83 83 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 13 012 14 529 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 62 813 91 878 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 127 308 157 890 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 776 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 561 602 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 561 602 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 65 956 48 765 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 9 308 10 724 

    резерв незароблених премій 1533 56 648 38 041 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 67 293 49 367 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 20 000 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 375 491 

    розрахунками з бюджетом 1620 571 3 462 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 570 3 461 

    розрахунками зі страхування 1625 6 2 

    розрахунками з оплати праці 1630 15 29 

    одержаними авансами 1635 6 637 942 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 1 225 3 854 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 590 21 276 

Усього за розділом IІІ 1695 31 419 30 056 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 226 020 237 313 

 

Керівник     Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Гутник Леся Василiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2014 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "БРОКБIЗНЕС" 
за ЄДРПОУ 20344871 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2014 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 53 822 

Чисті зароблені страхові премії 2010 127 090 132 391 

Премії підписані, валова сума 2011 127 199 186 534 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 13 669 ) ( 37 345 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -18 606 11 664 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -5 046 -5 134 

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 32 742 ) ( 33 648 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 94 401 99 565 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1 673 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1 673 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 36 072 30 967 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 4 990 1 423 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 5 778 ) ( 6 018 ) 

Витрати на збут 2150 ( 15 749 ) ( 14 159 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 43 223 ) ( 62 403 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 64 050 47 952 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 10 348 10 445 



Інші доходи 2240 430 1 914 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3 526 ) ( 3 522 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 246 ) ( 2 769 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 71 056 54 020 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 656 -5 764 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 67 400 48 256 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 67 400 48 256 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 199 1 572 

Витрати на оплату праці 2505 6 464 6 356 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 158 2 101 

Амортизація 2515 2 351 2 930 

Інші операційні витрати 2520 65 294 53 811 

Разом 2550 77 466 66 770 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник     Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Гутник Леся Василiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2014 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "БРОКБIЗНЕС" 
за ЄДРПОУ 20344871 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2014 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 484 38 

Повернення податків і зборів 3005 160 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 58 123 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 230 56 204 

Надходження від повернення авансів 3020 904 404 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 30 22 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 30 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 117 622 123 347 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 5 558 25 613 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 33 752 ) ( 33 492 ) 

Праці 3105 ( 5 202 ) ( 5 179 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 621 ) ( 2 541 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9 531 ) ( 9 378 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 8 583 ) ( 7 271 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 948 ) ( 2 107 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 19 703 ) ( 26 559 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 854 ) ( 113 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 869 ) ( 1 890 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 45 755 ) ( 82 054 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 5 360 ) ( 1 768 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 429 42 777 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 100 1 808 



    необоротних активів 3205 0 698 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 10 276 10 491 

    дивідендів 3220 10 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 33 201 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 4 106 ) ( 19 402 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 39 481 -6 405 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 20 000 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 20 000 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 33 795 ) ( 46 625 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2 982 ) ( 3 521 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -36 777 -50 146 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 3 133 -13 774 

Залишок коштів на початок року 3405 69 512 83 066 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 16 190 220 

Залишок коштів на кінець року 3415 88 835 69 512 

 

Керівник     Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Гутник Леся Василiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2014 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"БРОКБIЗНЕС" 
за ЄДРПОУ 20344871 

 

Звіт про власний капітал 
За 2014 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 51 400 83 0 13 012 62 813 0 0 127 308 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -283 0 0 -283 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 51 400 83 0 13 012 62 530 0 0 127 025 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 67 400 0 0 67 400 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -36 535 0 0 -36 535 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 1 517 -1 517 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 1 517 29 348 0 0 30 865 

Залишок на кінець року  4300 51 400 83 0 14 529 91 878 0 0 157 890 

Примітки: "Звiт про власний капiтал" фiнансової звiтностi за 2014р. Скоригований залишок на початок року нерозподiлений прибуток має розбiжнiсть з 

балансом Товариства  у зв'язку з трансформацiєю фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. 

 

Керівник     Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Гутник Леся Василiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Змiст примiток до фiнансової звiтностi за 2014 рiк 

1. Iнформацiя про компанiю 

2. Основи подання фiнансової звiтностi 

3. Принципи облiкової полiтики 

4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 

5. Примiтки до фiнансової звiтностi 

5.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи 

5.2 Iнвестицiйна нерухомiсть 

5.3 Фiнансовi активи 

5.3.1 Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або 

збиток. 

5.3.2 Iнвестицiї, що утримуються  до погашення 

5.3.3 Фiнансовi активи  в наявностi  для продажу 

5.3.4 Фiнансовi  iнвестицiї в дочiрнi компанiї  

5.4 Запаси 

5.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

5.6  Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) 

5.7 Додатковий капiтал (Резерви переоцiнки) Страхової  компанiї 

5.8 Резервний капiтал , резерви катастроф та стабiлiзацiйнi резерви 

5.9 Страховi резерви та забезпечення 

5.10 Фiнансовi зобов'язання 

5.11 Потенцiйнi зобов'язання Страхової  компанiї 

5.12 Iншi операцiйнi доходи  

5.13 Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати 

5.14 Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати 

5.15 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) 

5.16 Операцiйнi сегменти 

5.17 Управлiння ризиками  

5.18 Операцiї з пов'язаними сторонами  

5.19 Подiї пiсля дати балансу 

 

 

1. Iнформацiя про компанiю 

 

Найменування юридичної особи  

Приватне акцiонерне товариство  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

                             

Юридична адреса: 04050 м. Київ, вул. Бiлоруська, 3 

Фактична  адреса: 04050 м. Київ, вул. Бiлоруська, 3 

Дата державної реєстрацiї 15.12.1993 

Адреса вебсайта http://www.bbs.ua/ 

 

Банкiвськi реквiзити :                                                      Рах. 2650401301417 

в АТ "БМ Банк" у м. Києвi, МФО 380913   

Види дiяльностi згiдно з ЄДРПОУ  :                               65.12 Iншi види 

страхування, крiм страхування життя 

65.20 Перестрахування 

65.22 Дiяльнiсть страхових агентiв, брокерiв 



Свiдоцтво про реєстрацiю фiнустанови Реєстрацiйний № 11101201  

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20344871 

Документи ,що пiдтверджують право на здiйснення вiдповiдних видiв страхування  

Серiя, номер лiцензiї Дата видачi лiцензiї 

АВ №547191 24.11.2010 

АВ №547184 24.11.2010 

АВ №547205 24.11.2010 

АВ №547186 24.11.2010 

АВ №547182 24.11.2010 

АВ №547202 24.11.2010 

АВ №547204 24.11.2010 

АВ №547180 24.11.2010 

АВ №547185 24.11.2010 

АВ №547197 24.11.2010 

АВ №547183 24.11.2010 

АВ №547194 24.11.2010 

АВ №547212 24.11.2010 

АВ №547196 24.11.2010 

АВ №547199 24.11.2010 

АВ №547198 24.11.2010 

АВ №547188 24.11.2010 

АД №039931 05.10.2012 

АЕ №198617 12.04.2013 

АЕ №293874 27.06.2014 

АВ №547201 24.11.2010 

АВ №547207 24.11.2010 

АВ №547214 24.11.2010 

АВ №547203 24.11.2010 

АВ №547210 24.11.2010 

АВ №547209 24.11.2010 

АВ №547190 24.11.2010 

АВ №547213 24.11.2010 

АГ №569292 21.01.2011 

АВ №547206 24.11.2010 

АВ №547211 24.11.2010 

АВ №547189 24.11.2010 

АВ №547195 24.11.2010 

АВ №547179 24.11.2010 

АВ №547187 24.11.2010 

АВ №547181 24.11.2010 

АВ №547192 24.11.2010 

АВ №547178 24.11.2010 

АВ №547193 24.11.2010 

АВ №547208 24.11.2010 

АВ №547200 24.11.2010 

АВ №584540 30.06.2011 

АЕ №190518 30.01.2013 

АЕ №190519 30.01.2013 

АЕ № 198616 05.04.2013 

АЕ №293873 27.06.2014 

        



Станом на 31.12.2014р. страхова компанiя мала 8 фiлiй 

Мiсцезнаходження фiлiї ПIБ керiвника Телефон 

04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3 офiс 2 Завадський Валентин Вiталiйович (044)331-01-52 

04050 м.Київ, вул. Бiлоруська, 3, офiс 4 Шеремет Руслан Миколайович (044)277-21-61 

07400 Київська область, м. Бровари, вул. Металургiв, 51 Красноруцький Петро 

Володимирович (044)277-21-61 

36020 м.Полтава, вул. Ленiна, 4, офiс 35 Тимощук Ольга Олександрiвна (0532)615-188 

61002 м.Харкiв, Iванова , 7/9 Дрозд Юлiя Володимирiвна (057)719-52-26 

79007 м. Львiв, вул.Шпитальна, 9 Костишин Юрiй Iванович (0322)95-76-06 

79026 м.Львiв, вул. Стрiйська, 72 Алексєєв Андрiй Олександрович (032)244-31-44 

83086 м. Донецьк, вул.Флеровського, 33-А Юхманова Тетяна Вiкторiвна

 (062)382-65-42 

2. Основи подання фiнансової звiтностi 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до положень Постанови Кабiнету Мiнiстрiв  

№ 419 вiд 28 лютого 2000 року зi змiнами вiд 30 листопада 2011р. на базi Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) на основi правил облiку за початковою 

вартiстю, з урахуванням змiн, внесених у вартiсть активiв та зобов'язань на  основi їх 

справедливої вартостi. Основнi принципи облiкової полiтики, якi були використанi при 

пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, викладенi нижче.  

Протягом 2014 року Компанiєю застосовувались наступнi стандарти та тлумачення: 

 

Номер стандарту Назва стандарту 

МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй 

МСФЗ 3 Об`єднання бiзнесу 

МСФЗ 4 Договори страхування 

МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть 

МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї 

МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти 

МСБО 1 Подання фiнансових звiтiв 

МСБО 2 Запаси 

МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв 

МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки 

МСБО 10 Подiї пiсля дати балансу 

МСБО 12 Податки на прибуток 

МСБО 16 Основнi засоби 

МСБО 17 Оренда 

МСБО 18 Дохiд 

МСБО 19 Виплати працiвникам 

МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв 

МСБО 23 Витрати на позики 

МСБО 24 Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн 

МСБО 32 Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї 

МСБО 33 Прибуток на акцiю 

МСБО 34 Промiжна фiнансова звiтнiсть 

МСБО 36 Зменшення корисностi активiв 

МСБО 37 Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи 

МСБО 38 Нематерiальнi активи 

МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка 

МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть 

 



Ця фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України - гривнях, якщо iнше не 

зазначено в окремих звiтах та примiтках. Одиниця вимiру - тисяча гривень. 

3. Принципи облiкової полiтики 

Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.  

Фiнансовi звiти складенi на основi принципу безперервної дiяльностi Компанiї, який передбачає 

реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань при звичайному веденнi господарської дiяльностi. 

Складення фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх 

оцiнок та припущень. Через невизначенiсть, властиву здiйсненню таких попереднiх оцiнок, 

фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах,  можуть базуватися на сумах, що 

вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок.   

Суттєвi критерiї визнання та оцiнки  видiв активiв та зобов'язань, доходiв та витрат якi 

застосовувались при пiдготовцi цих фiнансових звiтiв наведенi в наступних примiтках. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi 

вiльно конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Грошовi 

кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, та залишки на поточних рахунках в 

банкiвських установах.  

 

Фiнансовi активи - основнi термiни, пов'язанi з оцiнкою. Залежно вiд мети з якою вони були  

придбанi, фiнансовi активи класифiкуються як такi, що: 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток,  

 що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою вартiстю 

  займи та дебiторську заборгованiсть,  

 фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються або за справедливою вартiстю, 

або за собiвартiстю. 

-  

Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства   

Дочiрнє пiдприємство - це суб'єкт господарювання, який контролюється  iншим  суб'єктом  

господарювання (вiдомий як материнське пiдприємство). 

Асоцiйоване пiдприємство - на який iнвестор має суттєвий вплив.  

Iнвестор, незалежно вiд характеру його участi у суб'єктi господарювання (об'єктi iнвестування), 

визначає, чи є вiн материнським пiдприємством шляхом оцiнки, чи контролює вiн об'єкт 

iнвестування. 

Контроль об'єкта  - iнвестор контролює об'єкт iнвестування, якщо iнвестор має право щодо 

змiнних результатiв дiяльностi об'єкта iнвестування або зазнає пов'язаних з ними ризикiв та 

здатний впливати на цi результати через свої власнi повноваження щодо об'єкта iнвестування. 

 

 При пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до абзацу а) п. 10. МСФО 

(IFRS)10  "Окрема фiнансова звiтнiсть"   Компанiя облiковує iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства 

за фактичною собiвартiстю, а iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства вiдповiдно до МСФЗ 39 у 

категорiї за справедливою вартiстю.  Компанiя застосовує єдиний порядок облiку для кожної 

категорiї iнвестицiй.   

 

Iнвестицiйна нерухомiсть. Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля чи будiвля або 

частина будiвлi, або земля i будiвля, що перебувають у розпорядженнi власника або 

лiзингоодержувача за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) з метою отримання орендних 

платежiв, доходiв вiд зростання капiталу або того чи iншого, а не для надання послуг або 

адмiнiстративних цiлей. 

До iнвестицiйної нерухомостi належать: (а) земля, що утримується з метою отримання вигод вiд 

зростання капiталу в довгостроковiй перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй 

перспективi в процесi дiяльностi; (б) земля, подальше використання якої на цей час не 



визначено; (в) будiвля, що перебуває у власностi компанiї або в розпорядженнi за договором про 

фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про 

оперативний лiзинг (оренду); (г) будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в 

лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду).  

Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Компанiя оцiнює її за первiсною 

вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо 

пов'язанi з її придбанням. 

Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Компанiя 

здiйснює за  справедливою вартiстю з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi. 

Компанiя нараховує амортизацiю за прямолiнiйним методом. Строк корисного використання 

нерухомостi у виглядi примiщень та будiвель встановлений 20 рокiв, протягом звiтного перiоду 

метод амортизацiї та строки корисного використання не переглядались.  

Компанiя визнає витрати на амортизацiю та зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi у 

складi прибуткiв та збиткiв за рiк. 

Основнi засоби.  

Основнi засоби оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi 

за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi. 

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням 

об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi 

чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього 

об'єкту. 

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для 

використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного 

перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний 

метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi. 

Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi: 

Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв) 

Будинки та споруди 20 

Обладнання  охорони та сигналiзацiї 5 

Комп'ютери та обладнання  до них, принтери, банкомати, телефони 5 

Копiювальнi машини 12 

Кондицiонери, холодильне обладнання, аудiо та вiдеотехнiка  4 

Касове обладнання  4 

Автотранспорт 5 

Меблi, сейфи 4 

Вивiски 5 

Iншi 4 

Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються. 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення використовуються протягом строку оренди 

примiщень. 

 

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Компанiєю за первiсною 

вартiстю, яка складається з цiни придбання та iнших витрат, пов'язаних iз приведенням їх у стан 

придатний для використання, та вiдображаються в фiнансової звiтностi за первiсною вартiстю за 

вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом. 

Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв: 

Найменування групи Строк корисного використання (рокiв) 

Права на об'єкти промислової власностi 5 

Iншi нематерiальнi активи 10 



Авторськi та сумiжнi з ними права 5 

Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi Безстроковi 

Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi є активами з невизначеним строком 

використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї.  

 

Оренда 

Усi договори оренди класифiкованi як оперативна оренда. Оренднi платежi визнаються 

витратами на прямолiнiйної основi. 

 

Фiнансовi зобов'язання.  Фiнансовi зобов'язання визнаються коли Компанiя стає стороною 

контрактних умов, що стосуються фiнансових зобов'язань.   Процентнi витрати, що пов'язанi з 

фiнансовими зобов'язаннями вiдображаються в складi процентних витрат. 

 

Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або 

доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у 

складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого 

сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони  пов'язанi з 

угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного 

доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.  

Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових 

зобов'язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковими базами активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової 

звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань оцiнюються за податковими 

ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi 

застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть 

використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових 

рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у 

разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким 

можуть бути реалiзованi вирахування.  

Ставка податку на прибуток в 2014 роцi становила 18%, вiд страхової дiяльностi - 0% та 3%, вiд 

торгiвлi цiнними паперами - 10% (до 03.08.2014р.) та 18%  (з 03.08.2014р.). 

В Податковому Кодексi України в частинi визначення податку на прибуток, змiни в ставках 

оподаткування прибутку  не передбачено.  

 

Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний 

капiтал. Будь-яка надмiрна сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну 

вартiсть випущених акцiй, облiковується як емiсiйний дохiд у складi власного капiталу.  

 

Валюта вимiру та подання. Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного 

економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою 

представлення звiтностi є нацiональна валюта України - гривня (надалi - "гривня" або "UAH"). 

Всi суми в звiтностi наведено в тисячах гривень. 

 

Резерви.   

Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових сум i 

страхового вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та 

облiк технiчних резервiв та частки перестраховикiв в них здiйснюється вiдповiдно до ст. 31 

Закону України "Про страхування" та  Положення про порядок формування, розмiщення та 

облiку страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, 

затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання фiнансових послуг № 3104 вiд 



17.12.2004 р.  

Компанiя формує i веде облiк таких технiчних резервiв за видами страхування: 

а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень 

страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, 

якi не минули на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату 

встановлюється залежно вiд часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, 

страхових внескiв) та складає приблизно 81 вiдсоток загальної суми надходжень страхових 

платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному 

мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв (розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку: 

- за страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв - методом 

1/365 

- за всiма видами страхування, окрiм вищезазначеного - методом ?  

б) Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;  що включають зарезервованi несплаченi 

страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не 

прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи страхового 

вiдшкодування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi 

заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок 

звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi 

плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на 

кiнець звiтного перiоду. 

в) Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, який формується  iз застосуванням 

математично-статистичного методу   фiксованого вiдсотка; 

Формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерву коливань збитковостi 

здiйснюється за видом страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. 

Формування резерву катастроф здiйснюється за видом Страхування цивiльної вiдповiдальностi 

оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного 

iнциденту 

 Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за  видами страхування. 

 

Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного 

звiтного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов'язання адекватними.  

Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення 

балансової вартостi страхового зобов'язання  на основi аналiзу майбутнiх грошових потокiв.  

При данiй перевiрцi враховуються поточнi оцiнки всiх  майбутнiх  грошових потокiв  за 

дiючими угодами страхування (наприклад, виплати, адмiнiстративнi витрати, витрати на 

врегулювання, доходи вiд регресiв та iнше).  

Розрахунковi резерви проводяться на пiдставi статистичного аналiзу страхових зобов'язань, 

сформованих  в попереднiх звiтних перiодах, та фактично проведених страхових виплатах по 

цим зобов'язанням.  

Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням 

вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є 

неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу 

необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки. 

Вiдповiдно до вимог  Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку фiнансових послуг, 

страховi зобов'язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик 

зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому Законом "Про страхування".  

Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягають резерв 

незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, 

але не заявленi та резерв катастроф, який формується за договором обов'язкового страхування 

цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду.  

Страхова компанiя виключає страхове зобов'язання iз звiтностi  тiльки, коли воно погашене, тоб 



то коли вказанi в договорi зобов'язання виконано, або анульовано, або  термiн його дiї 

закiнчився.  

 

Iнформацiя за операцiйними сегментами. Компонент Компанiї розглядається як операцiйний 

сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фiнансова iнформацiя, яка дозволяє 

керiвництву приймати рiшення вiдносно розподiлу ресурсiв.  З огляду на це,  облiковими 

сегментами  Компанiї  є   види страхових продуктiв. Доходи та певнi витрати сегментiв 

регулярно аналiзуються  керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному 

органу. В той же  час, слiд зазначити, що  iнформацiя про активи та зобов'язання в розрiзi 

сегментiв Компанiєю не розраховується, та не надається керiвному органу, який вiдповiдає за 

прийняття рiшень. Зважаючи на вiдсутнiсть такої iнформацiї та неефективнiсть її отримання, 

iнформацiя про активи та зобов'язання сегментiв в звiтностi не наводиться.  

 

4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти  

Принципи облiкової полiтики, застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдають 

тим, що застосовувалися Компанiєю у рiчнiй фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2013 р., за винятком застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй на 1 сiчня 2014 р., 

як зазначено нижче. 

 

Поправки до МСФЗ  (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань"  

Поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Знецiнення активiв" "Розкриття iнформацiї про вартiсть  

очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв" 

Поправки до МСФЗ (IAS) 39 "Новацiя похiдних iнструментiв та продовження облiку 

хеджування" 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IFRS) 27 "Iнвестицiйнi органiзацiї" 

Роз`ясненнядо КРМФЗ   (IFRIC) 21 "Обов`язковi  платежi" 

Поправки до МСФЗ (IAS)  19  "Пенсiйнi програми iз встановленими виплатами: внески для 

працiвникiв".  

Перелiченi вище стандарти не мають суттєвого впливу на фiнансове положення та фiнансовий 

результат Товариства.  

 

Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi. 

 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 "Роз`яснення  припустимих  методiв 

амортизацiї" 

Поправки до МСФЗ (IFRS)  11   "Облiк  придбання долей участi в спiльних операцiях" 

Поправки до МСФЗ (IAS)  16 та МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодоноснi рослини" 

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" 

Поправки до МСФЗ  (IAS) 27  "Метод  долевої участi в окремої  фiнансової звiтностi"   

 

Що стосується застосування вказаних стандартiв та iнтерпретацiй вони не матимуть суттєвого 

впливу на звiтнiсть 2015 року, оскiльки не будуть застосовуватись Товариством ранiше  їх 

вступу в чиннiсть (в основному з 01 сiчня 2016 року).  

Що стосується МСФЗ 9  Фiнансовi iнструменти, Товариство не буде застосовувати оновлений 

МСФЗ (IFRS) 9 з 1 сiчня 2015 року, оскiльки термiн чинностi стандарту перенесений. 

5. Примiтки до фiнансової звiтностi 

5.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Таблиця 5.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи 

                                                                                                                  



(тис. грн.) 

 

Групи основних    засобiв  Залишок на 31.12.2012 На-дiйш-ло за  2013 рiк Переоцiнка 

(дооцiнка +,уцiнка -)  Вибуло за 2013 рiк Нараховано  амортизацiї за 2013 рiк

 Втрати вiд змен-шення корис-ностi  Iншi змiни за 2013 рiк Залишок на 

31.12.2013 

         

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  Знос  первiс-ної (пе-реоцiне-ної) вартостi 

 зносу первiсна (переоцi 

нена) вартiсть  знос   первiс-ної (пе-реоцiне-ної) вартостi  зносу

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  знос 

              

              

              

              

              

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  30598 910 91   96 29

 1537     30593 2418 

Машини та обладнання 1445 365    8 105 150  

   1437 410 

Транспортнi засоби 3778 3343    87  312    

 3691 3655 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  2691 1402 16   88 152 472

     2619 1722 

Iншi основнi засоби 4642 3879 17   18 46 289    

 4641 4122 

Разом 43154 9899 124   297 332 2760    42981 12327 

 

 

 

 

 

Групи основних    засобiв  Залишок на 31.12.2013 На-дiйш-ло за  2014 рiк Переоцiнка 

(дооцiнка +,уцiнка -)  Вибуло за 2014 рiк Нараховано  амортизацiї за 2014 рiк

 Втрати вiд змен-шення корис-ностi  Iншi змiни за 2014 рiк Залишок на 

31.12.2014 

         

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  Знос  первiс-ної (пе-реоцiне-ної) вартостi 

 зносу первiсна (переоцi 

нена) вартiсть  знос   первiс-ної (пе-реоцiне-ної) вартостi  зносу

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  знос 

              

              

              

              

              

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  30593 2418     

 1538    30593 3956 

Машини та обладнання 1437 410    3 10 50  



  1434 450 

Транспортнi засоби 3691 3655    2 6 109   

 3689 3758 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  2619 1722 17   26 26 432

    2610 2128 

Iншi основнi засоби 4641 4122 16   160 146 140   

 4497 4116 

Разом 42981 12327 33   191 188 2269    42823 14408 

 

 

 

Групи основних    засобiв  Залишок на 31.12.2012 На-дiйш-ло за  2013 рiк Переоцiнка 

(доо-цiнка +,уцiнка -)  Вибуло за 2013 рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк Втрати вiд 

змен-шення корис-ностi  Iншi змiни за 2013 рiк Залишок на 31.12.2013 

         

 первiсна (переоцi-нена) вартiсть  Знос  первiс-ної (пе-реоцiне-ної) вартостi 

 зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть  знос   первiс-ної (пе-реоцiне-ної) 

вартостi  зносу первiсна (перео-цiнена) вартiсть  знос 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права на об'єкти промислової власностi 79 28      12

    79 40 

Авторське право та сумiжнi з ними права 1123 817 14   60 146 158

    1077 829 

Iншi нематерiальнi активи 608 43 50   2 2 0  

  656 41 

Разом 

 1810 888 64 0 0 62 148 170 0  0 1812 910 

 

Групи основних    засобiв  Залишок на 31.12.2013 На-дiйш-ло за  2014 рiк Переоцiнка 

(доо-цiнка +,уцiнка -)  Вибуло за 2014 рiк Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк Втрати вiд 

змен-шення корис-ностi  Iншi змiни за 2014 рiк Залишок на 31.12.2014 

         

 первiсна (переоцi-нена) вартiсть  Знос  первiс-ної (пе-реоцiне-ної) вартостi 

 зносу первiсна (переоцi-нена) вартiсть  знос   первiс-ної (пе-реоцiне-ної) 

вартостi  зносу первiсна (перео-цiнена) вартiсть  знос 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права на об'єкти промислової власностi 79 40      8

    79 48 

Авторське право та сумiжнi з ними права 1077 829    42 42 51

    1035 838 

Iншi нематерiальнi активи 656 41 42     13  

  698 54 

Разом 

 1812 910 42 0 0 42 42 72 0 0 0 1812 940 

 

Станом на звiтну дату вiдсутнi суттєвi зобов'язання Компанiї щодо придбання основних засобiв. 

 

Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi 5.1 належать Компанiї на правi 

власностi, у заставу не наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв'язку iз 

консервацiєю або реконструкцiєю або вилученням з експлуатацiї для продажу. Компанiя не 

обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними основними засобами.  



 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв станом на 31.12.2014р. складає : 

-  основних засобiв та нематерiальних активiв 6774 тис. грн.  

 

 

5.2. Iнвестицiйна нерухомiсть. 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi Земля Будiвлi Частина будiвлi Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок на 1 сiчня 2013р.:  0 0 1528 1528 

1.1 Балансова вартiсть  0 0 1528 1528 

1.2 Знос  0 0 0 0 

2 Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю  0 0 0 0 

3 Амортизацiя  0 0 0 0 

4 Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 0 0 0 0 

5 Переведення з категорiї капiтальних iнвестицiй до iнвестицiйної нерухомостi  0

 0 0 0 

6 Переведено з категорiї будiвель, займаних власником  0 0 0 0 

6.1 Балансова вартiсть  0 0 0 0 

6.2 Знос  0 0 0 0 

7 Вибуття  0 0 667 667 

7.1 Балансова вартiсть  0 0 667 667 

7.2 Знос  0 0 0 0 

8 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 2013р. 0 0 861 861 

8.1 Балансова вартiсть  0 0 861 861 

8.2 Знос  0 0 0 0 

9 Залишок на 1 сiчня 2014р.:  0 0 861 861 

9.1 Балансова вартiсть  0 0 861 861 

9.2 Знос  0 0 0 0 

10 Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю  0 0 0 0 

11 Амортизацiя  0 0 0 0 

12 Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 0 0 478 478 

13 Переведення з категорiї капiтальних iнвестицiй до iнвестицiйної нерухомостi  0

 0 0 0 

14 Переведено з категорiї будiвель, займаних власником  0 0 0 0 

14.1 Балансова вартiсть  0 0 0 0 

14.2 Знос  0 0 0 0 

15 Вибуття  0 0 0 0 

15.1 Балансова вартiсть  0 0 0 0 

15.2 Знос  0 0 0 0 

16 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 2014р. 0 0 1339 1339 

16.1 Балансова вартiсть  0 0 1339 1339 

16.2 Знос  0 0 0 0 

 

 

 

Рядок Суми доходiв i витрат 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Дохiд вiд оренди  iнвестицiйної нерухомостi - - 

2 Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування) вiд iнвестицiйної 

нерухомостi, що генерує дохiд вiд оренди - - 



3 Iншi прямi витрати, що не генерують дохiд вiд оренди - - 

Станом на 31.12.2014р. вiдповiдно до вимог МФСО 40 iнвестицiйна нерухомiсть облiковується 

за справедливою вартiстю, яка визначена  на пiдставi оцiнки та вiдповiдно Звiту про оцiнку 

майна вiд 17.06.2014 незалежного експерта ПП Манжос О.А. Станом на 31.12.2014р. суттєвих 

змiн у вартостi нерухомостi не мало мiсце. 

Станом на звiтну дату вiдсутнi обмеження щодо можливостi отримання прибутку вiд 

нерухомостi, а також суттєвi зобов'язання щодо  реконструкцiї iнвестицiйної нерухомостi.  

5.3  Фiнансовi активи 

5.3.1 Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або 

збиток. 

Таблиця: 5.3.1  Фiнансовi активи що переоцiнюються за справедливою вартiстю (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Борговi цiннi папери:    

1.1 Державнi облiгацiї    

1.2 Облiгацiї мiсцевих позик    

1.3. В тому числi  в складi довгострокових iнвестицiй   

2 Акцiї пiдприємств та iншi корпоративнi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що 

оцiнюються  58 743 53 898 

2.1 За бiржовими  курсами  667 820 

2.2 За альтернативними методами оцiнки 58076 53078 

 В тому числi в складi довгострокових iнвестицiй   

2.3. Iнвестицiйнi сертифiкати IСI   

3 Усього цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю   58 743 53 898 

 Змiна справедливої вартостi фiнансових активiв, крiм в асоцiйованi органiзацiї 0

 0 

В складi iнвестицiй, що облiковуються за справедливою вартiстю облiковуються корпоративнi 

права в наступнi компанiї: 

-  Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний 

iнвестицiйний фонд "БРОКБIЗНЕС"", резидент України, доля участi становить   на 31.12.2013р. 

- 40%, на 31.12.2014р. - 40%, 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi организацiї станом  на 1 сiчня

 53 078 51 655 

2 Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 4 990 1423 

3 Витрати  вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 0

 0 

4 Придбання 100 0 

5 Реалiзацiя  92  

6 Балансова вартiсть за станом на кiнець дня 31 грудня  58 076 53 078 

Справедлива вартiсть визначається  вiдповiдно до МСФЗ 39. 

 

5.3.2 Iнвестицiї, що утримуються  до погашення 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Облiгацiї суб'єктiв господарювання 0 19402 

2 Векселi суб'єктiв господарювання - - 

3 Разом iнвестицiй, що утримуються до погашення 0 19402 



4 В тому числi облiковуються в складi довгострокових iнвестицiй - - 

 

Компанiя мала  в портфелi  iнвестицiї, що утримуються до погашення у виглядi облiгацiй 

внутрiшньої державної позики України з термiном погашення травень 2014р. Погашення  

вiдбулося у визначений термiн у повному обсязi.  

 

Таблиця: 5.3.2 Рух iнвестицiй, що  утримуються до погашення 

                                                                                                      

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Балансова вартiсть на 1 сiчня  19402 - 

2 Надходження  4006 19402 

3 Погашення 33201 - 

4 Нарахованi процентнi доходи  1527 - 

5 Проценти отриманi  1527 - 

6. Змiна вартостi у зв'язку iз перерахунком поточної вартостi майбутнiх грошових потокiв

 - - 

7. Змiна вартостi у зв'язку iз знецiненням iнвестицiй - - 

8 Балансова вартiсть на кiнець дня 31 грудня - 19402 

 

Компанiя протягом 2014р. отримала проценти по облiгацiям внутрiшньої державної позики 

України у повному обсязi. 

5.3.3 Фiнансовi активи  в наявностi  для продажу 

 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Акцiї пiдприємств з нефiксованим прибутком:    

1.1 За собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо)  

  

1.2 Результат  знецiнення акцiй    

1.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй   

2 Iншi корпоративнi права, та iншi цiннi папери   

2.1 За собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо)  4100

 4100 

2.2 Результат  знецiнення iнших активiв   

2.3. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй 4100 4100 

3 Усього балансова вартiсть фiнансових активiв для продажу    

3.1. В тому числi облiковується в складi довгострокових iнвестицiй   

 

Управлiнський персонал Компанiї не може визначити дiйсну справедливу вартiсть цiнних 

паперiв в портфелi  до продажу балансовою вартiстю 4 100 тис. грн. Вказанi  iнвестицiї не 

обертаються на активному ринку та за ними вiдсутнi публiчнi ринковi котирування.  

Управлiнський персонал Компанiї  не має намiру щодо продажу вказаних цiнних паперiв, але 

згiдно iз термiнологiю, що застосовано МСФО 39, iнвестицiї, що не можуть бути класифiкованi 

в iншi портфелi мають облiковуватись саме в портфелi для продажу. 

5.3.4.Фiнансовi  iнвестицiї  в дочiрнi  компанiї   

Вiдповiдно МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть": 

Дочiрнє пiдприємство - суб'єкт господарювання, зокрема некорпоративний суб'єкт 

господарювання, наприклад партнерство, що його контролює iнший суб'єкт господарювання 

(вiдомий як материнське пiдприємство). 



Материнське пiдприємство - суб'єкт господарювання, який має одне або кiлька дочiрнiх 

пiдприємств. 

Неконтрольована частка - власний капiтал у дочiрньому пiдприємствi, який не вiдноситься, 

прямо чи опосередковано, до материнського пiдприємства. 

 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Брокбiзнес" володiє 99,98% акцiй 

Приватного акцiонерного товариство "Компанiя зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС" (код 

ЄДРПОУ 35529829), яке являється дочiрнiм пiдприємством. Участь у дочiрньому пiдприємствi 

облiковується за собiвартiстю, що становить 22 995 тис. грн. 

 Неконтрольована частка  в капiталi становить 0,02%. 

5.4 Запаси 

Станом на 31.12.2014р. Компанiєю було проведено оцiнку вартостi запасiв на вiдповiднiсть їх 

вартостi вимогам МСБО 2. Балансова вартiсть запасiв не перевищує чистої вартостi їх реалiзацiї. 

 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Разом залишки запасiв на кiнець року, в тому числi: 325 220 

1.2. Матерiали 34 52 

1.3. Паливо 40 15 

1.4. Запаснi частини 101 58 

1.5 Iншi запаси 150 96 

    

2 Вiднесено на витрати запасiв в поточному роцi 1089 1572 

3 Списано запасiв протягом поточного року   

4 Вартiсть запасiв в заставi   

    

 

 

У  Компанiї  облiковувалось на балансi банкiвськи метали -  Золото 959, як "Товар", який було 

реалiзовано за 323 тис. грн. 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Товар 0 311 

  

5.5 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Активи, що класифiкованi Компанiєю як грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають обмежень у 

використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України. 

Таблиця 5.6 Аналiз  якостi еквiвалентiв грошових коштiв  

                                                                                                            

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Готiвковi кошти  1 2 

2 У банках України  88834 69510 

2.1 В української гривнi 31669 62687 

2.2 В iноземнiй валютi 57165 6823 

 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв   88835 69512 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi Сума 

1 2 4 



1 Готiвковi кошти в касi Компанiї  1 

2 Комерцiйнi банки iз рейтингом "iнвестицiйний"  88735 

3 З рейтингом нижче iнвестицiйного 100 

 Усього еквiвалентiв грошових коштiв   88835 

  

5.6 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)  

(тис. грн.) 

Рядок 

Найменування статтi Кiльк-ть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї (тис. шт.) Номiнальна 

вартiсть акцiй (тис. грн.) Емiсiйний дохiд (тис. грн.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок на кiнець дня 01 сiчня 2013 року  367,144 367,144 51400 51400 

2 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску      

3 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2013 року  367,144 367,144 51400 51400 

4 Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску      

5 Залишок на кiнець дня 31 грудня 2014 року  367,144 367,144 51400 51400 

 

 

Всi акцiї є простими, надають акцiонерам наступнi права: 

- брати участь в управлiннi справами страхової компанiї в порядку, визначеному чинним 

законодавством України та Статутом; 

- брати участь у розподiлi прибутку страхової компанiї та одержувати дивiденди вiдповiдно до 

рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть страхової компанiї в обсягах, визначеному чинним 

законодавством України; 

- вiдчужувати акцiї страхової компанiї в порядку, визначеному цим Статутом та чинним 

законодавством України; 

- iншi права згiдно з Статутом та чинним законодавством України. 

 

Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi. 

 

Страхова компанiя не випускала  акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i 

контрактiв з продажу.  

Номiнальна вартiсть акцiї становить - 140 грн.  

В 2014 роцi  страховою компанiєю не  здiйснювалось  випуски акцiй.  

 

5.7 Капiтал в дооцiнках Страхової  компанiї 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв: 83 83 

1.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi   

2 Податок на прибуток, пов'язаний iз: 0 0 

2.1 змiною резерву переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв   

4 Усього резервiв переоцiнки ( за вирахуванням податку на прибуток)  83 83 

 

 

5.8 Резервний капiтал  та стабiлiзацiйнi резерви 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 



1 Резервний капiтал 5000 5000 

2 Резерв коливань збитковостi 2709 2565 

3 Резерв катастроф 6820 5447 

4 Усього резерви 14529 13012 

 

Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"  резервний капiтал 

формується у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу товариства шляхом 

щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого 

прибутку. До досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних 

вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку товариства за рiк. В 

2013 роцi за рiшенням зборiв акцiонерiв до резервного капiталу вiдраховано 5%  вiд суми 

чистого прибутку товариства за 2012 рiк. 

 

Крiм резервiв, що вiдображенi в Роздiлi резерви за зобов'язаннями компанiя формує i веде облiк 

за видами страхування Резерву коливань збитковостi, який призначений для компенсацiї виплат 

страховика, що пов'язанi з вiдшкодуванням збиткiв, у разi, якщо фактична збитковiсть за видами 

страхування у звiтному перiодi перевищує очiкуваний середнiй рiвень збитковостi, узятий за 

основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування та Резерв катастроф, 

вiдповiдно вимог чинного законодавства. 

 

5.9 Страховi резерви та забезпечення 

Таблиця  Резерви за зобов'язаннями та забезпечення  

 

                                                                                                                

(тис. грн.) 

Рядок 

Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Страховi резерви  48765 65956 

1.1 Резерв незароблених премiй 38041 56648 

1.2 Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 8784 7282 

1.3 Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 1940 2026 

2 Частка перестраховика в страхових резервах 3691 8993 

3 Резерв вiдпусток 602 561 

 

Компанiя формує i веде облiк таких технiчних резервiв за видами страхування: 

а) Резерв незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень 

страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, 

якi не минули на звiтну дату. Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату 

встановлюється залежно вiд часток надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, 

страхових внескiв) та складає не менше 80% загальної суми надходжень страхових платежiв 

(страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з 

попереднiх дев'яти мiсяцiв (розрахунковий перiод) i обчислюється в такому порядку: 

- за страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв - методом 

1/365 

- за всiма видами страхування, окрiм вищезазначеного - методом 1/4 

б) Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;  що включають зарезервованi несплаченi 

страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не 

прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи страхового 

вiдшкодування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдає сумi 

заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених збиткiв на початок 



звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених збиткiв у звiтному перiодi 

плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд суми невиплачених збиткiв на 

кiнець звiтного перiоду. 

в) Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, який формується  iз застосуванням 

математично-статистичного методу   фiксованого вiдсотка; 

Вiдповiдно до п. 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик не повинен визнавати як 

зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi 

виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi 

як резерв катастроф та коливань збитковостi). Оскiльки чинне законодавство передбачає 

необхiднiсть розрахунку та розмiщення вказаних страхових резервiв, сформований резерв 

коливань збитковостi та резерв катастроф вiдображенi у складi власного капiталу у рядку 1435 

"Iншi резерви" Ф1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)".  

Формування резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi та резерву коливань збитковостi 

здiйснюється за видом страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. 

  Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за  видами страхування. 

 

Тест на адекватнiсть зобов'язань  

Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягав резерв 

довгострокових зобов'язань.  

Перевiрка адекватностi (вiдповiдностi) зобов'язань Страховика здiйснювалась за допомогою 

Тесту перевiрки вiдповiдностi зобов'язань за страховими договорами (LAT - Liability Adequacy 

Test) 

Тест проводився окремо по кожному виду страхування. Тест проводився шляхом порiвняння 

величини страхових зобов'язань Страховика (Резерву незароблених премiй), сформованих на 

31.12.2014 року, з майбутнiми грошовими потоками за дiючими на 31.12.2014 року страховими 

договорами, що включають майбутнi страховi виплати, витрати на врегулювання цих збиткiв, 

вiдстроченi аквiзицiйнi витрати. 

Результат тесту адекватностi сформованих резервiв довгострокових зобов'язань,  виконаний 

актуарiєм Кудра Д.Ю. (свiдоцтво про право займатися актуарними розрахунками та 

посвiдчувати їх, реєстрацiйний номер 02-014 вiд 12.01.2012 року)  засвiдчує, що сформованих  

резервiв цiлком достатнi  для покриття збиткiв за договорами, що дiють на 31.12.2014 року. 

5.10 Фiнансовi зобов'язання 

Таблиця 5.11.1  Фiнансовi зобов'язання  

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1  РЕПО     20 000 

2 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями    

3 Векселi виданi    

4 Усього фiнансових зобов'язань    

4.1 У тому числi облiковуються по справедливiй вартостi   

4.2. У тому числi облiковуються по амортизованої вартостi   

5. Рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов'язань та сумами, що пiдлягає сплатi кредиторам

   

 

 

Таблиця  5.11.2 Iншi поточнi  зобов'язання   

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 



1 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 3854 1225 

2 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 3462 571 

3  Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 491 375 

4  Поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування 2 6 

5  Поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi 29 15 

6  Поточна кредиторська заборгованiсть за авансами 942 6637 

7  Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 0 0 

8    

9 Усього iнших зобов'язань 8780 8829 

 

Облiк   iнших зобов'язань здiйснюється за собiвартiстю.  

 

5.11 Потенцiйнi зобов'язання Страхової  компанiї  

а) Розгляд справ у судi. 

Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя, головним чином, виступає у судових 

процесах у якостi позивача до третiх осiб по регрес ним вимогам.  Розгляд даної категорiї справ 

може передбачати лише отримання Страховою компанiєю доходiв у майбутньому в разi 

винесення позитивного рiшення суду та наявностi коштiв (майна) боржника для погашення суми 

боргу в межах процедури виконавчого провадження, потенцiйних зобов'язань за даною 

категорiєю справ немає.  

Тим не менш час вiд часу та в зв'язку iз звичайним веденням бiзнесу страхова компанiя може 

бути притягнута до суду в якостi вiдповiдача. Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх 

професiйних консультацiй керiвництво Страхової компанiї вважає, що вiрогiднiсть суттєвих 

збиткiв в зв'язку iз такими справами невелика. Резерв сумнiвних боргiв по iншiй поточнiй 

дебiторськiй заборгованостi сформовано у розмiрi 4904 тис. грн. 

 

б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань. 

 

Податковi перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки контролюючими органами щодо 

нарахованих податкiв протягом трьох рокiв з дати узгодження податкового зобов'язання 

(граничного термiну для подання податкової декларацiї або подання уточнюючої декларацiї). За 

певних обставин перевiрки можуть здiйснюватись i щодо бiльших перiодiв, 

У 2012 роцi Страхова компанiя пройшла комплексну податкову перевiрку своєї дiяльностi за 

перiод з 01.10.2009 по 30.09.2012 роки.  

Станом на 31 грудня 2014 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з 

виникненням податкових зобов'язань. Страхова компанiя своєчасно складає i подає податкову 

звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв. 

 

в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. 

 

Станом на кiнець 2014 року у Страхової компанiї  не iснують контрактнi зобов'язання, пов'язанi 

iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв.  

 

г) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди). 

 

Таблиця 5.11.3 Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про 

оперативний лiзинг (оренду) 

 

(тис. грн.)  

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 



1 До 1 року  - - 

2 Вiд 1 до 5 рокiв  - - 

3 Понад 5 рокiв  - - 

4 Усього  - - 

 

У  Страхової компанiї не має укладених угод щодо надання в суборенду майна, отриманого 

Страховою компанiєю в оперативну оренду станом на звiтну дату 31 грудня 2014 року. 

 

г) дотримання особливих вимог. 

Договори, укладенi Страховою компанiєю, не мiстять особливих вимог щодо дотримання 

певних умов.  

 

д) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, 

користуванням та розпорядженням ними. 

Станом на 31.12.2014р.,  належнi компанiї, акцiї емiтента ЦП ПАТ "ЗНВКIФ "Брокбiзнес" у 

кiлькостi 16 545 штук, вартiсть яких становить 28 072 тис. грн. знаходяться в стадiї перемiщення 

з депозитарної установи АТ "Брокбiзнесбанк"  в ПАТ "НДУ".  

5.12.  Iншi операцiйнi доходи 

 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв та iнших послуг (виконання робiт) 46

 29 

2 Суми, що повертаються iз технiчних резервiв, iнших, нiж резерви незароблених премiй, 

та iнших резервiв (крiм резервiв iз страхування життя) 33 900 26 549 

3 Частки викупних сум, що компенсуються  перестраховиками 0 0 

4 Суми, що повертаються iз централiзованих страхових резервних фондiв 0 0 

5 Суми, вiд реалiзацiї права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки 2 813

 2 346 

6 Iншi операцiйнi доходи 22 317 2 186 

7 Всього 59 076 31 110 

 

  

 До  Iнших операцiйних доходiв включаються доходи, отриманi вiд змiни вартостi 

активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю у розмiрi:  

2014 р. - 21905 тис. грн., 2013р. - 1423 тис. грн 

 

 

 

 

5.13.  Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати 

 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1.  Адмiнiстративнi витрати: 5778 6018 

1.1. Витрати на утримання персоналу  1805 1772 

1.2. Амортизацiя основних засобiв  1730 1795 

1.3. Iншi адмiнiстративнi  витрати 2243 2451 

2  

Витрати на збут 15749 14159 

2.1. Витрати на утримання персоналу    



2.2. Амортизацiя основних засобiв    

2.3. Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (агентська,  

брокерська, комiсiйна винагорода) 13710 12381 

2.4. Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування (агентська,  

брокерська, комiсiйна винагорода) 695 192 

2.5. Витрати на маркетинг та рекламу  1112 853 

2.6. Iншi витрати на збут послуг 232 733 

3 Iншi операцiйнi витрати 43223 62403 

    

4 Усього адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат  64750 82580 

 

 

До витрат на утримання персоналу включено витрати на: 

- виплату заробiтної плати  управлiнському персоналу в сумi  1236 тис. грн. 

- формування резервiв пiд вiдпустки в сумi 114 тис. грн., 

- нарахування єдиного соцiального внеску в сумi 455 тис. грн. Розмiри нарахування та 

сплати єдиного соцiального внеску встановлюються чинним законодавством України.  

 

До статтi iншi адмiнiстративнi витрати зокрема включено:  

- iнформацiйно-консультацiйнi послуги 58 тис. грн.; 

- технiчне обслуговування власного автотранспорту 54 тис. грн.; 

- матерiальнi витрати на бензин, канцтовари, полiграфiя 191 тис. грн.; 

- послуги охорони 198 тис.грн; 

- витрати на оплату за спожиту електроенергiю 384 тис.грн.;  

- послуги зв'язку (телефон, iнтернет) 306 тис. грн.    

- оплата послуг, пов'язаних з господарською дiяльнiстю компанiї (нотарiальнi, юридичнi, 

кур'єрськi, банкiвськi, депозитарнi, оренди i т.д.) 1052 тис. грн. та iнше. 

 

До статтi iншi витрати на збут послуг зокрема включено: 

- спонсорська допомога 182 тис грн. 

 

До статтi iншi операцiйнi витрати зокрема включено витрати: 

- вiдрахування в резерви довгострокових зобов'язань 35 573 грн.; 

- членськi внески 1012 тис. грн 

- витрати на оплату за невiдпрацьований час 18 тис. грн. 

- вiдрахування на соцiальнi заходи 51 тис. грн. 

- витрати на регламентнi виплати 217 тис. грн. 

5.14.  Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Дохiд вiд участi в капiталi 0 0 

2 Доходи вiд депозитiв 8488 10241 

3 Iншi фiнансовi доходи 1860 204 

4 Iншi доходи 430 1914 

5 Усього фiнансових та iнших доходiв 10778 13782 

    

6 Втрати вiд участi в капiталi 0 0 

7 Фiнансовi витрати  (3526) (3522) 

8 Iншi витрати (246) (2769) 

9 Усього фiнансових витрат та iнших витрат  (6291) (6291) 



 

До статтi iншi фiнансовi доходи зокрема включено:  

- вiдсотки по ОВДП 1527 тис. грн. 

 

До статтi iншi доходи зокрема включено доходи : 

- страхова виплата по ремонту автомобiля в результатi ДТП 77 тис. грн. 

- дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 303 тис. грн. 

 

До статтi фiнансовi витрати включено: 

- вiдсотки по договору РЕПО 2685 тис. грн. 

- амортизацiя ОВДП 841 тис. грн. 

 

До статтi iншi  витрати зокрема включено витрати: 

- собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 221 тис. грн; 

- списання необоротних активiв 25 тис. грн. 

 

5.15.  Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) 

 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi 2014 рiк 2013 рiк 

1 2 3 4 

1 Прибуток (збиток)  до оподаткування 71056 54020 

2 Поточний податок на прибуток  (9267) (5653) 

3 зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв (4835) (887) 

4 збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань (776) 776 

5  Усього витрати на податок  на прибуток (3656) (5764) 

6 Чистий Прибуток (збиток) поточного року 67400 48256 

 

* при визначеннi вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань, суми податку на прибуток 

було визначено за ставкою 18%. 

 

 

5.16 Операцiйнi сегменти  За кiлькiсною ознакою операцiйними сегментами є сегменти по 

видах страхових продуктiв. Бiльш докладну iнформацiю про доходи та витрати в розрiзi 

сегментiв Компанiї розкрито в Роздiлi 2 "Показники дiяльностi iз страхування життя", якi, в 

складi страхової звiтностi, надаються в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.   

 

 

5.17 Управлiння ризиками Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових 

ризикiв, операцiйних ризикiв та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе 

ринковi ризики i ризик лiквiдностi. Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є 

контроль за тим, щоб схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними 

та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та 

процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв. 

Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами при 

виконаннi своїх фiнансових зобов'язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується 

затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв.  

Активи компанiї, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг, розмiщуються виключно в банкiвських установах "iнвестицiйного" 

рiвня та в  високолiквiдних цiнних паперах. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi 

контролюється  за допомогою розмiщення спецiалiзованої звiтностi.  



Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного 

контролю за їх виконанням на кожному етапi.   

Управлiння юридичним ризиком здiйснюється за допомогою вiдповiдного юридичного 

департаменту,  до функцiї якого належить контроль за наявнiстю таких ризикiв та їх 

врегулювання.  

5.18 Операцiї з пов'язаними сторонами 

Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним 

контролем, або одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу або може справити значний 

вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожної 

можливої пов'язаної сторони, особлива увага придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх 

юридичнiй формi.   

Власником iстотної участi (у тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою 

установою) є Публiчне акцiонерне товариство "Закритий не диверсифiкований корпоративний 

iнвестицiйний фонд "Каскад-Iнвест", код за ЄДРПОУ 35676886, мiсцезнаходження: 01032, мiсто 

Київ, вул. Саксаганського, буд. 115-А. 

Членами Правлiння затвердженнi наступнi особи: 

- Голова Правлiння - Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна; 

- Член Правлiння - Кузьменко Iрина Олегiвна; 

- Член Правлiння - Красноруцький Петро Володимирович; 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Брокбiзнес" є засновником Приватного 

акцiонерного товариство "Компанiя зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС" (код ЄДРПОУ 

35529829), та володiє 99,98% акцiй. 

 

Таблиця Залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на 31 грудня 2014 року 

 

(тис. грн.)  

Рядок Найменування статтi Засновники Дочiрнє пiдприємтсво  Провiдний управлiнський 

персонал 

1 2 3 4 5 

1 Необоротнi активи    

2 Запаси    

3 Дебiторська заборгованiсть   363 

4 Фiнансовi iнвестицiї  22995  

5 Зобов`язання     

 

 

Таблиця    Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2014р. 

 

Рядок Найменування статтi Дочiрня компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний 

управлiнський персонал 

1 2 3 4 5 

1 Доходи вiд продажу 9 - - 

2 Комiсiйнi доходи - - - 

3 Iншi операцiйнi доходи 1 - - 

4 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати  

- - 246 

 

Протягом 2014р. Компанiєю було здiйснено розподiл прибутку за попереднi роки та направлено 

на  дивiденди 36535 тис. грн. Зобов'язання виконанi в повному обсязi та своєчасно.  

 

5.19 Подiї пiсля дати балансу 



Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Компанiї не вiдбувалось 

подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть. 

 

 

Голова Правлiння    В.О Арбузiна 

 

 

Головний бухгалтер    Л.В.Гутник 

 

 


