Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

21.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 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

24.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№77 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://bbs.ua
(адреса сторінки)

24.04.2017
(дата)

в мережі Інтернет 24.04.2017
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
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
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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
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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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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:
В Товариствi не створено посади корпоративного секретаря.
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Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв), не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки, Товариство по
органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним Товариством i здiйснило приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв.
Товариство дивiденди не виплачувало.
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 i здiйснює страхову дiяльнiсть.

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.
Товариство в звiтному перiодi не приймало рiшень про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв.
Товариство в звiтному перiодi не приймало рiшень про надання згоди на вчинення значних
правочинiв.
Товариство в звiтному перiодi не приймало рiшень про надання згоди на вчинення правочинiв,
щодо яких є заiнтересованiсть.
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)
150
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
ПрАТ "Державний ощадний банк України" у м. Києвi
2) МФО банку
300465
3) Поточний рахунок
265033011590
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПрАТ "Державний ощадний банк України" у м. Києвi
5) МФО банку
30046
6) Поточний рахунок
265033011590
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
страхування здоров'я на випадок АВ 547191 24.11.2010
Державна комiсiя з
хвороби
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування вiдповiдальностi
АВ 547184 24.11.2010
Державна комiсiя з
власникiв повiтряного
урегулювання ринкiв
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)

фiнансових послуг України

Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування повiтряного
АВ 547205 24.11.2010
Державна комiсiя з
транспорту
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування водного транспорту АВ 547186 24.11.2010
Державна комiсiя з
(морського внутрiшнього та
урегулювання ринкiв
iнших видiв водного
фiнансових послуг України
транспорту)
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування вiдповiдальностi
АВ 547182 24.11.2010
Державна комiсiя з
власникiв водного транспорту
урегулювання ринкiв
(включаючи вiдповiдальнiсть
фiнансових послуг України
перевiзника)
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування вiд нещасних
АВ 547202 24.11.2010
Державна комiсiя з
випадкiв
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування вiдповiдальностi
АВ 547204 24.11.2010
Державна комiсiя з
перед третiми особами (крiм
урегулювання ринкiв
цивiльної вiдповiдальностi
фiнансових послуг України
власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника))
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування вантажiв та багажу АВ 547180 24.11.2010
Державна комiсiя з
(вантажобагажу)
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування вiд вогневих
АВ 547185 24.11.2010
Державна комiсiя з
ризикiв та ризикiв стихiйних
урегулювання ринкiв
явищ
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
медичне страхування
АВ 547197 24.11.2010
Державна комiсiя з
(безперервне страхування
урегулювання ринкiв
здоровя)
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування цивiльної
АВ 547183 24.11.2010
Державна комiсiя з
Опис

вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)

урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування кредитiв (у тому
АВ 547194 24.11.2010
Державна комiсiя з
числi вiдповiдальностi
урегулювання ринкiв
позичальника за непогашення
фiнансових послуг України
кредиту)
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування фiнансових ризикiв АВ 547212 24.11.2010
Державна комiсiя з
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування майна (крiм
АВ 547196 24.11.2010
Державна комiсiя з
залiзничного, наземного,
урегулювання ринкiв
повiтряного, водного
фiнансових послуг України
транспорту (морського
внутрiшнього та водного
транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу) )
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування наземного
АВ 547199 24.11.2010
Державна комiсiя з
транспорту (крiм залiзничного)
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування залiзничного
АВ 547188 24.11.2010
Державна комiсiя з
транспорту
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування вiдповiдальностi
АВ 547201 24.11.2010
Державна комiсiя з
суб'єктiв перевезення
урегулювання ринкiв
небезпечних вантажiв на
фiнансових послуг України
випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
особисте страхування
АВ 547207 24.11.2010
Державна комiсiя з
працiвникiв вiдомчої (крiм тих,
урегулювання ринкiв
якi працюють в установах i
фiнансових послуг України
органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України)
та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних
дружин (команд)
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Опис

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

Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
особисте страхування вiд
АВ 547203 24.11.2010
Державна комiсiя з
нещасних випадкiв на
урегулювання ринкiв
транспортi
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування спортсменiв вищих АВ 547210 24.11.2010
Державна комiсiя з
категорiй
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування вiдповiдальностi
АВ 547209 24.11.2010
Державна комiсiя з
власникiв собак (за перелiком
урегулювання ринкiв
порiд, визначених Кабiнетом
фiнансових послуг України
Мiнiстрiв України) щодо шкоди,
яка може бути заподiяна третiм
особам
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування цивiльної
АВ 547190 24.11.2010
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi громадян
урегулювання ринкiв
України, що мають у власностi
фiнансових послуг України
чи iншому законному володiннi
зброю, та шкоду, яка може бути
заподiяна третiй особi або її
майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї
зброї
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування цивiльної
АВ 547213 24.11.2010
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi суб'єктiв
урегулювання ринкiв
господарювання за шкоду, яку
фiнансових послуг України
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
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Опис

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 санiтарноепiдемiологiчного характеру
страхування цивiльно-правової
АГ 569292 21.11.2010
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi власникiв
урегулювання ринкiв
наземних транспортних засобiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
обов'язкове державне
АВ 547179 24.11.2010
Державна комiсiя з
страхування посадових осiб
урегулювання ринкiв
iнспекцiй державного
фiнансових послуг Україн
архiтектурно-будiвельного
контролю
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
особисте страхування медичних АВ 547192 24.11.2010
Державна комiсiя з
i фармацевтичних працiвникiв
урегулювання ринкiв
(крiм тих, якi працюють в
фiнансових послуг України
установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного
бюджету України) на випадок
iнфiкування вiрусом
iмунодефiциту людини при
виконаннi ними службових
обов'язкiв
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
авiацiйне страхування цивiльної АВ 547178 24.11.2010
Державна комiсiя з
авiацiї
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
обов'язкове державне
АВ 547200 24.11.2010
Державна комiсiя з
страхування життя i здоров'я
урегулювання ринкiв
народних депутатiв України
фiнансових послуг Україн
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування
АВ 584540 30.06.2011
Державна комiсiя з
предмета iпотеки вiд ризикiв
урегулювання ринкiв
випадкового знищення,
фiнансових послуг України
випадкового пошкодження або
псування
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування
АД 039931 05.10.2012
Нацiональна комiсiя, що
сiльськогосподарської продукцiї
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування виданих гарантiй
АЕ 198617 12.04.2013
Нацiональна комiсiя, що

(порук) та прийнятих гарантiй

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування об'єктiв космiчної
АЕ 190518 30.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
дiяльностi (космiчна
здiйснює державне
iнфраструктура), якi є власнiстю
регулювання у сферi ринкiв
України, щодо ризикiв,
фiнансових послуг
пов'язаних з пiдготовкою до
запуску космiчної технiки на
космодромi, запуском та
експлуатацiєю її у космiчному
просторi
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування вiдповiдальностi
АЕ 190519 30.01.2013
Нацiональна комiсiя, що
щодо ризикiв, пов'язаних з
здiйснює державне
пiдготовкою до запуску
регулювання у сферi ринкiв
космiчної технiки на
фiнансових послуг
космодромi, запуском та
експлуатацiєю її у космiчному
просторi
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування ризику невиплати
АЕ 198616 05.04.2013
Нацiональна комiсiя, що
гравцям призiв у разi
здiйснює державне
неплатоспроможностi та/або
регулювання у сферi ринкiв
банкрутства оператора
фiнансових послуг
державних лотерей
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування медичних витрат
АВ 547198 24.11.2010
Державна комiсiя з
урегулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Добровiльне страхування
АЕ 293874 27.06.2014
Нацiональна комiсiя, що
цивiльно-правової
здiйснює державне
вiдповiдальностi арбiтражного
регулювання у сферi ринкiв
керуючого (розпорядника
фiнансових послуг
майна, керуючого санацiєю,
лiквiдатора) за шкоду, яку
може бути завдано у зв'язку з
виконанням його обов'язкiв
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Обов'язкове страхування
АЕ 293873 27.06.2014
Нацiональна комiсiя, що
цивiльної вiдповiдальностi
здiйснює державне
суб'єктiв господарювання за
регулювання у сферi ринкiв
шкоду, яку може бути
фiнансових послуг
заподiяно довкiллю або
здоров'ю людей пiд час
зберiгання та застосування
пестицидiв i агрохiмiкатiв

Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
страхування цивiльно-правової Розпорядженн 17.11.2015
Нацiональна комiсiя, що
вiдповiдальностi приватного
я N 2792
здiйснює державне
нотарiуса
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Оскiльки термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує
Опис
продовжувати здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Опис

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ".
2) Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
35529829
4) Місцезнаходження
04050 м. Київ, вул. Бiлоруська 3
5) Опис
володiє 99,98 % акцiй
1) Найменування
ПАТ ЗНВКIФ "БРОКБIЗНЕС"
2) Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
36000822
4) Місцезнаходження
01032 м. Київ, вул. Саксаганського,115-А
5) Опис
володiє 40,6 % акцiй.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
РА "Експерт-Рейтинг"

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
уповноважене
рейтингове
агентство

Дата визначення
або оновлення
рейтингової оцінки
емітента або
цінних паперів
емітента
3
Визначення
рейтингової оцінки
емітента 30.11.2016

Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів
емітента
4
Рейтинг фiнансової
стiйкостi uaAA

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)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"БРОКБIЗНЕС".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2017, 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 :
- Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Компанiя зi страхування життя
"БРОКБIЗНЕС"
- Мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3

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)
24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер АТЗТ ПрАТ "СК " "IнтерТрансПолiс".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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
Заступник Голови Правлiння (Член 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)
13
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 (призначено)
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.
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)
28
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 (призначено)
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.
Посадова особа є представником акціонера.

Обiймає посади на iнших пiдприємствах :
- Посада: Голова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Закритий не
диверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Каскад-Iнвест". Мiсцезнаходження
пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115-А
- Посада: Голова Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства"Компанiя зi
страхування життя "Брокбiзнес". Мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул.
Бiлоруська, 3
- Посада: Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"ПАРАСОЛЬ". Мiсцезнаходження пiдприємства: 87515, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь,
вул. Енгельса, 39А

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Круторогов Артем Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник вiддiлу з правових питань, ТОВ "Глобус-Iнвест"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016, 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.
Посадова особа є представником акціонера.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах :
- Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ПАРАСОЛЬ";
- Мiсцезнаходження пiдприємства: 87515, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Енгельса,
39А

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)
23
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 (призначено)
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
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)
19
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 (призначено)
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.

Посадова особа є представником акціонера.
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)
25
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 (призначено)
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.
Посадова особа є представником акціонера.
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)
15
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 (призначено)
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.
1) Посада
Перший заступник Голови Правлiння (Член Правлiння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горельцев Андрiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС", Заступник Голови
Правлiння з операцiйної дiяльностi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015, 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:
-Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "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 з правових питань (Член Правлiння)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Окара Iван Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1985
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
юридичного департаменту.

"БРОКБIЗНЕС", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015, 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:
- Член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "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
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 (призначено)
27.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
22.04.2016 р. достроково припиненнi повноваження.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Публiчне
акцiонерне
товариство
"Закритий не
диверсифiкований
корпоративний
iнвестицiйний
фонд "КаскадIнвест"

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
3
35676886

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
183 572

183 572

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
50

6
183 57
2

7
0

8
0

9
0

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Закритий не диверсифiкований
корпоративний iнвестицiйний
фонд "Каскад-Iнвест"

35676886

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

01032,
Шевченкiвський р-н,
Київ,
Саксаганського, б.
115-А
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

183 572

50

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
50

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)

183 572

50

50

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

183 572

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

183 572

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові
22.04.2016
100

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 2015 рiк.
4.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу
Товариства (Правлiння Товариства) за 2015 рiк.
5.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї
Товариства за 2015 рiк.
6.
Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк.
7.
Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
8.
Про визначення розмiру дивiдендiв та порядок їхньої виплати.
9.
Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
10.
Про внесення змiн до статуту Товариства.
11.
Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори Товариства.
12.
Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства.
13.
Про внесення змiн до Положення про Виконавчий орган (Правлiння)
Товариства.
14.
Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства.
15.
Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
16.
Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться
з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами
Наглядової ради Товариства.
З усiх питань порядку денного рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

чергові

позачергові
X
26.12.2016
100

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Про обрання голови та секретаря зборiв.
4. Про вiдкликання Голови Правлiння.
5. Про обрання Голови Правлiння.
6. Про визначення уповноваженого органу, який вiд iменi Товариства має право
пiдписати контракт з Головою Правлiння.
З усiх питань порядку денного рiшення прийнято 100 % голосiв акцiонерiв якi
зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Збори iнiцiював Тараненко Я.О., уповноважений представник шести акцiонерiв,
якi в сукупностi володiють бiльше 50% акцiй Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
05.06.2012

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
90/1/2012

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)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000141733 Акція проста Бездокумент
140
367 144
51 400 160
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
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
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
26 477
25 480
25 110
23 573
1 016
985
83
627
0
0
268
295
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
26 477
25 480
25 110
23 573
1 016
985
83
627
0
0
268
295

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 477
25 480
0
0
26 477
25 480
Товариство не має орендованих основних 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.

Опис

Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредит банку
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Х

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

01.01.2016
X

0
0

0
X

30.12.2016
X

X

0

X

X

01.01.2016

0

0

30.12.2016

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
Х
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
Х
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
Х
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Х
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

X

01.01.2016

0

0

30.12.2016

X

0

X

X

01.01.2016
X

0
0

0
X

30.12.2016
X

X

0

X

X

01.01.2016

0

0

30.12.2016

X

0

X

X

01.01.2016

0

X

30.12.2016

X

13

X

X

X

12 504

X

X

X
81 056
X
X
X
93 573
X
X
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
1
22.04.2016
26.12.2016

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
22.04.2016
26.12.2016

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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
2014
2
1
2
2015
1
0
3
2016
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X

збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
(запишіть)

X
X

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
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів

(осіб)
4
0

членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

4
0
0
0
2
2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше
Наглядова рада самооцiнку не проводила.
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 11
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Комiтетiв не створено
Інше (запишіть)
Комiтетiв не створено
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Ні
X
X
X

Інше
(запишіть)

З усiма членами Наглядової ради пiдписанi цивiльно-правовi договори
якi не передбачають отримання винагороди.

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
X
бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено
обiймати посади в органах управлiння господарських
товариств.
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
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Члени Наглядової ради компетентнi в питаннях корпоративного
(запишіть)
управлiння.
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
Виконав
Не
Наглядов
і збори
чий
належит
а рада
акціоне
орган
ь до

рів

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

компете
нції
жодного
органу

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Інше (запишіть)

Кодекс корпоративного управлiння Товариства .Всi iншi документи
регламентують поточну дiяльнiсть Товариства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
ні
ні
так
ні
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
так
ні
так
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
ні
так
ні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
ні
так
ні
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
так
ні
акціонерного
товариства
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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
З метою виконання норм чинного законодавства України
(запишіть)

Ні
X
X
X

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
Фiнансова звiтнiсть перевiрена Аудитором
(запишіть)
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
X
відсотків голосів
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
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Товариство не планує залучати iнвестицiї.

Ні
X
X
X
X
X

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
X
трьох років
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) ні
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:
Згiдно ч. 2 ст. 77 Закону України "Про акцiонернi товариства", Кодекс корпоративного
управлiння Товариства, нова редакцiя якого затверджений рiшенням Загальних зборiв
Товариства вiд 27.04.2015 року (Протокол № 47 вiд 27.04.2015 р.), зберiгається в Товариствi за
його мiсцезнаходженням (м. Київ, вул. Бiлоруська, буд. 3).Протягом 2016 року Товариство
дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти вiдхилення вiд положень Кодексу
корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

Головною метою дiяльностi 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
Протягом 2016 року власником iстотної участi 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;
У 2016 кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) Товариства був Хомутиннiк Вiталiй
Юрiйович.
Протягом року змiн не було.
Зазначенi особи 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 2016 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 2016 року до Товариства був застосований наступнi заходи впливу:
1.
Постанова Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг про застосування штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненнi на ринках
фiнансових послуг вiд 14.01.2016 р. № 11/13-15/13/5.
Сума штрафу сплачена своєчасно та у повному обсязi.
2.
Постанова Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг про застосування штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненнi на ринках
фiнансових послуг вiд 02.03.2016 р. № 68/13-15/13/5.
Сума штрафу сплачена своєчасно та у повному обсязi.
3.
Постанова Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг про застосування штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненнi на ринках
фiнансових послуг вiд 29.04.2016 р. № 188/13-15/13/5.
Сума штрафу сплачена своєчасно та у повному обсязi.
4.
Постанова Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг про застосування штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненнi на ринках
фiнансових послуг вiд 17.06.2016 р. № 254/13-15/13/5.
Сума штрафу сплачена своєчасно та у повному обсязi.
5.
Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг про застосування заходу впливу вiд 26.07.2016 року №1763.
Порушення усунутi своєчасно та у повному обсязi.
6.
Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг про застосування заходу впливу вiд 02.08.2016 року № 1806.
Порушення усунутi своєчасно та у повному обсязi.
7.
Податкове повiдомлення - рiшення Мiжрегiонального ГУ ДФС-Центральний офiс з
обслуговування великих платникiв податкiв вiд 03.06.2016 №№0000524302, 0000534302 про
порушення ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20 та п.п. 75.1.1
п.75.1 ст.75 роздiлу II, пункту 120.1 ст.120 роздiлу II, Податкового кодексу України вiд
02.12.2010 № 2755-VI зi змiнами та доповненнями.
Сума нарахованого грошового зобов'язання сплачена своєчасно та у повному обсязi.
8.
Рiшення Франкiвського вiддiлення Залiзничної об'єднаної ДПI ГУ ДФС у Львiвськiй
областi № 0009391302 про застосування штрафних санкцiй за порушення ЛЬВIВСЬКОЮ
ФIЛIЄЮ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"БРОКБIЗНЕС" ст.6.2 п.4 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" №2464-VI вiд 08.07.2010 вiд 08.07.2016р.
Сума нарахованого грошового зобов'язання сплачена своєчасно та у повному обсязi.
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 андерайтингу (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 2016 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 2016 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 2016 року не здiйснювалась у зв'язку з вiдсутнiстю фактiв купiвлiпродажу 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
Протягом 2016 року операцiї з пов'язаними особами, в розумiннi цього термiну ч. 1 ст. 1 Закону
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд
12.07.2001 р. № 2664-III (iз змiнами та доповненнями) вiдсутнi
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складається
вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг, якi згiдно Рiшення Аудиторської палати України застосовуються в якостi
нацiональних.
Згiдно Порядку ведення реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити
перевiрки фiнансових установ, затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 26.02.2013 № 640 (зi
змiнами вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 25.06.2015 № 1549), здiйснювати
аудит фiнансових установ мають право
аудиторськi фiрми та аудитори, що включенi до
реєстру Нацкомфiнпослуг.
Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг видання 2014 року вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України №
320/1 вiд 29.12.2015 року застосовувалися з 01.02.2016 до 15.12.2016 року. У зв'язку з чим, АПУ
було прийнято рiшення вiд 26.01.2017 року за № 338/8 "Про можливiсть застосування
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг видання 2015 року до дати офiцiйного затвердження українського перекладу
цього видання Аудиторською палатою України"
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 "Аудиторська фiрма "Арнiка"
23502885
04074 м. Київ, вул. Новозабарська 2/6

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
21 рiк
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
2 роки.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
Послуги не надавались.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
Випадки вiдсутнi.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
За перiод з 2004р. по листопад 2015р. зовнiшнiм аудитором виступало Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Рада Лтд" , код ЄРПОУ 20071290, ротацiя здiйснювалась шляхом
змiни керiвника робочої групи. 25.11.2015 р. укладено Договiр на проведення аудиту
(аудиторської перевiрки) з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"АРНIКА", код ЄДРПОУ 23502885.
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
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 Товариства
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
Уповноваженим працiвником по розгляду скарг у 2015 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)
Протягом 2016 року було зафiксовано 1 (одну) скаргу вiд клiєнтiв, що надiйшла на
електронну пошту Товариства. Предметом скарги є якiсть обслуговування в процесi
врегулювання збиткiв в одному з пiдроздiлiв компанiї. Зазначена скарга була задоволена
Товариством. По телефону, скарг не надходило. Отриманi 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 2016 року не було. Предметами
позовiв до Товариства у 2016 роцi були виключно питання виконання договiрних зобов'язань.
Станом на 31.12.2016 р. Товариство виступає вiдповiдачем по 26 судовим справам на загальну
суму позовних вимог 13 337 279 (Тринадцять мiльйонiв триста тридцять сiм тисяч двiстi
сiмдесят дев'ять) гривень

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "АФ
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"Арнiка"
23502885
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
02183 м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Братиславська, 16
аудитора
Серiя А № 003585, 18.12.1998
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
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
2016
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
безумовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "АФ
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"Арнiка"
23502885
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
02183м.Київ.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
вул.Братиславська,16
аудитора
Серiя А № 003585, 18.12.1998
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
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
Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АРНIКА"
м.Київ, вул.Новозабарська 2/6.
Поточний рахунок 26000003315138 в ПАТ "Iдея Банк" м.Львова, МФО 336310.
Свiдоцтво № 1099 про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
одноособово надають аудиторськi послуги згiдно з Рiшенням Аудиторської
палати України вiд 26.01.2001р. № 98. Продовжено Рiшенням Аудиторської
палати України вiд 30.07.2015 № 313/3 до 30.07.2020 року
Код ЄДРПОУ 23502885
№ Реєстрацiйний № 18-03-17-1 вiд 18.03.2017

Звiт незалежного аудитора щодо окремої фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
Акцiонерам Товариства
Наглядовiй радi
Управлiнському персоналу
Нацiональнiй комiсi з цiнних паперiв та фондового ринку
Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арнiка" (надалi
- незалежний аудитор), провело аудиторську перевiрку окремої фiнансової
звiтностi, що додається, Приватного акцiонерного товариства "Страхова
компанiя "БРОКБIЗНЕС" (надалi - Товариство), що складається з Балансу (Звiт
про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звiту про фiнансовi
результати (Звiт про сукупнi доходи), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про
власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) за 2016 рiк, а також
Примiток, якi включають опис основних принципiв облiкової полiтики та iншу
пояснювальну iнформацiю за 2016 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (далi - МСФЗ), та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним 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
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 стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних
облiкових полiтик, 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.
Безумовно-позитивна думка
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" станом на 31.12.2016 року, його
фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що завершився на зазначену

дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашу немодифiковану думку, ми звертаємо увагу на примiтки 6, 9
до фiнансової звiтностi та на те, що Товариство функцiонує в нестабiльному
середовищi, що пов'язано зi складною економiчною та вiйськово-полiтичною
ситуацiєю в Українi. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної
та прогнозної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть та дохiд Товариства,
стабiльнiсть i структуру його операцiй як зi страхової дiяльностi, так i з
iнвестицiйної. В результатi може виникнути суттєва невизначенiсть, що
пов'язана з непередбачуваним рiвнем iнфляцiйних процесiв, яка може вплинути
на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та
спроможнiсть його обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання
термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає коригувань, якi
можуть бути необхiдними в результатi такої невизначеностi. Про такi
коригування буде повiдомлено, коли вони стануть вiдомими та зможуть бути
оцiненi.
Директор - аудитор
ТОВ "АФ "Арнiка"
Шкiльняк О.П.
Сертифiкат аудитора Серiї А № 003585, виданий рiшенням АПУ вiд 18.12.1998
№ 73, дiйсний до 18.12.2017;
Дата надання висновку 18 березня 2017
Адреса ТОВ "АФ "Арнiка":
02156 м. Київ, вул. Братиславсьа, 16

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей роздiл звiту аудитора iз розкриття iнформацiї щодо фiнансової звiтностi
Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" за рiк, що
закiнчився 31.12.2016 року пiдготовлено вiдповiдно до вимог Законiв України
"Про страхування", "Про фiнансовi послуги та регулювання ринку фiнансових
послуг" та МСА 706 "Пояснювальнгi параграфи та параграфи з iнших питань у

звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi
показники i вiдповiдна порiвняльна iнформацiя" i МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iнших документiв, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову
звiтнiсть".
1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
Найменування суб'єкта перевiрки повне ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"
є правонаступником Акцiонерного товариства закритого типу "Страхова
компанiя "СКАЙД-ДОНБАС", Закритого акцiонерного товариства "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕССТРАХУВАННЯ", яке згiдно з рiшенням Загальних
зборiв Товариства вiд 09.04.2007 р. перейменоване в Закрите акцiонерне
товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
Найменування суб'єкта перевiрки скорочене СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"БРОКБIЗНЕС"
Код ЄДРПОУ
20344871
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата його видачi
Серiя А01 № 726053
Орган, який видав свiдоцтво Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна
адмiнiстрацiя
Дата внесення останнiх змiн до установчих документiв Нову редакцiю
статуту Товариства було затверджено 22.04.2016 р. Зареєстровано в державному
реєстрi за № 1 074 00 2125 28
Мiсцезнаходження (у вiдповiдностi з реєстрацiйними документами) 04050
м.Київ, вул. Бiлоруська, 3
Мiсцезнаходження фактичне 04050 м.Київ, вул. Бiлоруська, 3
Телефони, електронна адреса 044 277 21 61, info@bbs.com.ua
Адреса сторiнки в мережi Iнтернетhttp://www.bbs.ua
Поточний рахунок у гривнях рах. 265033011590
МФО 300465
Назва банку
ПрАТ "Державний ощадний банк України" у м. Києвi
Основний вид дiяльностi КВЕД -2010
66.12 iншi види страхування
Наявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв
7 фiлiй. 39 вiддiлень
Статутний капiтал , тис.грн. 51 400
Кiлькiсть акцiонерiв 7
Кiлькiсть працюючих 150
Остання дата публiкацiї (оприлюднення) фiнансової звiтностi. Назва
друкованого органу, наклад 30.04.2016 сайт НКЦПФР http://www.smida.ua
Дата затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк 24 лютого 2017
Орган, що затвердив звiтнiсть
Правлiння
Дати проведення зборiв акцiонерiв
22.04.2016 р.
Особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарську дiяльнiсть у звiтному перiодi

Голова правлiння
Арбузiна В.О.
Головний бухгалтер
Гутник Л.В.
Дата та термiн сплати дивiдендiв Згiдно статуту
Товариство є учасником наступних професiйних громадських об'єднань
ЯСПУ, Аграрний фонд, МТСБУ, Є учасниками iнформацiйного обмiну
Українська федерацiя убезпечення
Рейтинг страховика
30.11. 2016р. рiшенням рейтингового комiтету РА
"Експерт-Рейтинг" оновлено рейтинг фiнансової стiйкостi страховика ПрАТ
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" на рiвнi uaAA- за нацiональною
шкалою за результатами дiяльностi Компанiї за девять мiсяцiв 2016 року.
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ ТА ДОГОВIР
АУДИТУ
Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Арнiка"
Дата державної реєстрацiї 13 липня 1995 р.
Мiсце проведення державної реєстрацiї Оболонська у мiстi Києвi державна
адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження
04074 м.Київ, вул.Новозабарська 2/6
Фактичне мiсцезнаходження 02183 м.Київ, вул. Братиславська,16
Код за ЄДРПОУ 23502885
Телефон (факс) Тел.231-26-83, факс 532-19-43
Електронна адреса
afarnika@i.ua
shkilnyakop@ukr.net
Cайт www.arnika-audit.kiev.ua
Номер i дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги
№ 1099 видано на пiдставi Рiшення Аудиторської палати України вiд
21.01.2001 р № 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 30 липня 2020 р.
Рiшення Аудиторської палати України вiд 30 липня 2015р. № 313/3
Кiлькiсть сертифiкованих аудиторiв
5 осiб (у тому числi 1 особа за
сумiсництвом)
Особа вiдповiдальна за проведення аудиторської перевiрки
Шкiльняк Олена
Павлiвна
Стаж роботи аудитором
18 рокiв
Номер i дата видачi сертифiката особi, вiдповiдальнiй за проведення
аудиторської перевiрки Сертифiкат аудитора Серiї А № 003585, виданий
рiшенням АПУ вiд 18.12.1998 № 73, дiйсний до 18.12.2017;
Свiдоцтво про включення ТОВ "АФ "Арнiка" до реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11
липня 2013 року № 2193. Вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд
10.11.2015 № 2718 термiн дiї продовжено до 30 липня 2020р.
Проходження зовнiшньої перевiрки системи контролю якостi аудиторських
послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики
аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську
дiяльнiсть 14 листопада 2012 року
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi
Видане Рiшенням
АПУ вiд 29.11.2012 № 261/4.1. за № 0298. Термiн дiї 5 рокiв
Договiр страхування професiйної вiдповiдальностi аудиторiв (аудиторських
фiрм) № 002-401329/023 ДВ вiд 14.11.2016 з лiмiтом вiдповiдальностi 500 000,00
грн
Пiдстава для проведення аудиту Договiр № 01/11/16-знв вiд 01.11.2016 р.
Метою перевiрки аудиторами фiнансової звiтностi за 2016 рiк є висловлення
незалежної думки щодо її вiдповiдностi МСФЗ, законодавчо-нормативним актам
України.

3. IНФОРМАЦIЯ ПРО ЧИННI ДОЗВОЛИ (ЛIЦЕНЗIЇ) НА ЗДIЙСНЕННЯ
СТРАХОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"БРОКБIЗНЕС" зареєстровано як фiнансову за реєстрацiйним номером 11101201
згiдно Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України вiд 24.06.2004 № 1224. Серiя i номер свiдоцтва СТ № 342 вiд
21.08.2004.
Страховi та перестрахувальнi операцiї за перiод, що перевiрявся, здiйснювалися
Товариством на пiдставi наступних безстрокових лiцензiй:

Види страхування
Дата видачi

Серiя, номер

страхування здоров'я на випадок хвороби
АВ №547191
24.11.2010
страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)
АВ №547184
24.11.2010
страхування повiтряного транспорту
АВ №547205
24.11.2010

страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту) АВ №547186
24.11.2010
страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)
АВ №547182
24.11.2010
страхування вiд нещасних випадкiв
АВ №547202
24.11.2010
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
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АВ №547180
24.11.2010
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
АВ №547185
24.11.2010
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АВ №547197
24.11.2010
страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
АВ №547183
24.11.2010
страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за
непогашення кредиту) АВ №547194
24.11.2010
страхування фiнансових ризикiв АВ №547212
24.11.2010
страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу) )
АВ №547196
24.11.2010
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
АВ №547199
24.11.2010
страхування медичних витрат
АВ №547198
24.11.2010
страхування залiзничного транспорту
АВ №547188
24.11.2010
страхування сiльськогосподарської продукцiї АД №039931
05.10.2012
страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй
АЕ №198617
12.04.2013
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
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
АВ №547201
24.11.2010
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
страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну
шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АВ №547214
24.11.2010

особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
АВ №547203
24.11.2010
страхування спортсменiв вищих категорiй
АВ №547210
24.11.2010
страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених
Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм
особам
АВ №547209
24.11.2010
страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi
чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй
особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
АВ №547190
24.11.2010
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 АВ №547213
24.11.2010
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв АГ №569292
21.01.2011
обов'язкове державне страхування посадових осiб iнспекцiй державного
архiтектурно-будiвельного контролю
АВ №547179
24.11.2010
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
авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АВ №547178
24.11.2010
обов'язкове державне страхування життя i здоров'я народних депутатiв України
АВ №547200
24.11.2010
страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування АВ №584540
30.06.2011
страхування об'єктiв космiчної 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 АЕ
№190518 30.01.2013
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
страхування ризику невиплати гравцям призiв у разi неплатоспроможностi
та/або банкрутства оператора державних лотерей
АЕ № 198616
05.04.2013
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
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
Розпорядження N 2792 вiд 17.11.2015 р.

4. ПЕРЕЛIК ПЕРЕВIРЕНОЇ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ
Фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВОА
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", яка була перевiрена, представлена в
обсязi, передбаченому Законами України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про страхування", МСФЗ та Розпорядженням
Держфiнпослуг № 39 вiд 03.02.2004 р. iз змiнами та доповненнями, включає:
Баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року;
Звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2016 рiк;
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк;
Звiтнi данi страховика за 2016 рiк.
5. МАСШТАБ ПЕРЕВIРКИ
Аудит було проведено у вiдповiдностi до МСА. Цi стандарти зобов'язують нас
планувати та проводити аудиторську перевiрку таким чином, щоб забезпечити
достатню але не абсолютну впевненiсть у вiдношеннi того, що фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень. Аудиторська перевiрка включає
отримання доказiв, що пiдтверджують суми у фiнансовiй звiтностi на основi
проведених аудиторських процедур. Аудит також включає дослiдження
принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, що
використовує управлiнський персонал, а також загальну оцiнку подання
фiнансової звiтностi.
5. КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016
р., є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), з урахуванням
обмежень, особливостей та вимог, що накладають законодавчо-нормативнi
вимоги України щодо пiдготовки, представлення та подання фiнансової
звiтностi.
6. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ТА ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ЗАСТОСОВАНI ПРИ
ПIДГОТОВЦI ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
6.1. Оцiнки управлiнського персоналу
Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу
товариства виконання певних оцiнок та припущень, якi мають вплив на
показники активiв i зобов'язань товариства на дату складання фiнансової
звiтностi, а також на величину доходiв та витрат протягом звiтного перiоду.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiд поточних оцiнок. Оцiнки
перiодично переглядаються. Коригування, якi привели до змiни облiкових
оцiнок, вiдображаються у складi фiнансових результатiв того перiоду, коли вони

були проведенi. Основнi оцiнки, що застосовувалися управлiнським персоналом
при поданнi звiтностi:
? фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком
звiту про рух грошових коштiв;
? фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за
первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для
продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю;
? фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є
пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi в майбутньому;
? оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi здiйснюється первiсно за її
номiнальною (контрактною) вартiстю, базуючись на припущеннi, що
дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, тому її
номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується;
? фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю;
? основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Амортизацiя здiйснюється
прямолiнiйним методом;
? iнвестицiйна нерухомiсть - представляє житловi та офiснi примiщення, якi
утримуються з метою отримання довгострокових доходiв або приросту вартостi
та не використовуються товариством для власної дiяльностi. Iнвестицiйна
нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на
здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть
вiдображається за переоцiненою вартiстю, яка являє собою справедливу вартiсть
на дату переоцiнки та визначаються на основi ринкових даних за допомогою
професiйних незалежних оцiнювачiв, за вирахуванням накопичених у
подальшому збиткiв вiд знецiнення;
? нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi i
вiдображаються за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд
зменшення корисностi. Амортизацiя здiйснюється прямолiнiйним методом;
? наявнi фiнансовi активи для продажу оцiнюються за справедливою вартiстю;
? оцiнка вибуття запасiв за методом ФIФО;
? створення резерву сумнiвних боргiв здiйснюється на основi аналiзу
платоспроможностi окремих дебiторiв;
? визнання страхової премiї пiдтверджується фактом передачi страхового ризику
. Датою прийняття страхового ризику є дата сплати страхової премiї, якщо iнше
не передбачено договором страхування;
? за договорами страхування, що передбачають сплату страхової премiї в
розстрочку, застосовується метод нарахування - доходом, що враховується при
розрахунку заробленої премiї, визнається вся страхова премiя, що є платою
страхового ризику, що переданий страховику, якщо конкретним договором
страхування не передбачено iнше;

? нарахування резерву незароблених премiй здiйснюється за методом 1/365 за
договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв та за методом 1/4 за всiма iншими
видами страхування з використанням коефiцiєнту 0,8 до загальної суми
надходжень страхових премiй;
? резерв заявлених, але не виплачених збиткiв розраховується журнальним
методом на пiдставi оцiнки за кожним зверненням окремо з урахуванням витрат
на врегулювання;
? резерв збиткiв, якi виникли , але не заявленi , розраховується на кожну звiтну
дату за договорами ОСЦПВВНТЗ за методом Борнхуеттера - Фергюссона;
? змiни протягом звiтного перiоду резерву незароблених премiй, резерву
заявлених, але не виплачених збиткiв, резервiв збиткiв, що виникли, але не
заявленi, вiдображаються як операцiйнi доходи або витрати звiтного перiоду;
? резерв коливання збитковостi. Вiдповiдно до МСФЗ 4 цей резерв не
вiдноситься до страхових резервiв. Його формування передбачено
нацiональним законодавством за ОСЦПВВНТЗ. Компанiя дотримувалася цих
вимог щодо оцiнки формування цього виду резерву. Резерв вiдображається у
звiтi про фiнансовий стан у складi власного капiталу. Його збiльшення
(зменшення) коригується збiльшенням (зменшенням) нерозподiленого прибутку.
Цей резерв формується тiльки за обов'язковим страхуванням цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв;
? резерв катастроф. Вiдповiдно до МСФЗ 4 цей резерв не вiдноситься до
страхових резервiв. Однак, його формування є обов'язковим для суб'єктiв
страхової дiяльностi, якi отримали в установленому порядку лiцензiї на
проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну
шкоду та є членами Ядерного страхового пулу. Компанiя дотримувалася вимог
законодавчо-нормативних актiв щодо формування цього резерву. Резерв
вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у складi власного капiталу. Його
збiльшення (зменшення) коригується збiльшенням (зменшенням)
нерозподiленого прибутку. Цей резерв формується тiльки за обов'язковим
страхуванням цивiльно вiдповiдальностi за ядерну шкоду;
? iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що товариство отримає
економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно
оцiнити;
? витрати визнаються у звiтi про сукупний дохiд на основi безпосереднього
зiставлення мiд понесеними витратами i доходами за конкретними статтями.
Витрати визнаються у звiтi про сукупний прибуток негайно, якщо вони не
створюють майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди
не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив у звiтi
про фiнансовий стан;
? поточнi витрати з податку на прибуток розраховуються згiдно вимог
українського законодавства. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi
податковi зобов'язання розраховуються по звiту про фiнансовий стан. Визнання

вiдстрочених податкових активiв вiдбувається лише у випадках, коли iснує
вiрогiднiсть того, що майбутньої суми прибутку буде досить для реалiзацiї
вiдстрочених податкових активiв;
6.2. Валюта оцiнки та представлення
Функцiональною валютою оцiнки є українська гривня. Операцiї в iнших
валютах, що вiдрiзняються вiд валюти оцiнки, розглядаються як операцiї в
iноземнiй валютi.
7.
ВАРТIСТЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА ТА НЕТТО-АКТИВIВ
СТРАХОВИКА.
Пiд вартiстю чистих активiв господарського товариства розумiється величина,
яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку,
суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Станом на 31.12.2016 р. чистi активи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" складають:
157 611 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 106
211 тис. грн., тобто вiдповiдають вимогам ст.155 ЦКУ.
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування" нетто - активи
Товариства складають 156 873 тис.грн., що перевищує розмiр статутного
капiталу на 105 437 тис.грн. та перевищує розмiр нормативного запасу
платоспроможностi страховика (21 552 тис.грн.) на 135 321 тис.грн.
8. ЩОДО СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ МIЖ ФIНАНСОВОЮ
ЗВIТНIСТЮ ЩО ПIДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ, ЩО
РОЗКРИВАЄТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОДАЄТЬСЯ НАЦIОНАЛЬНОЇ
КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ДО
НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКУ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ РАЗОМ IЗ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо
виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних
паперiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у
вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi
докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з
iнформацiєю, що розкривається страховиком у звiтних даних страховика за
2016 рiк та подається до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг разом з фiнансовою звiтнiстю
загального призначення.
Таким чином, аудиторською перевiркою не виявлено суттєвих невiдповiдностей

мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" та подається до регуляторних органiв разом iз
фiнансовою звiтнiстю товариства за 2016 рiк.
9. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до
закону, а саме рiшення про вчинення всiх правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi
активiв товариства на минулу звiтну дату (239 513 тис.грн.). На думку аудитора,
всi вiдповiднi правочини затверджуються рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
або Наглядової ради Товариства. Правочини, що перевищують 25 вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства згiдно перевiрених даних останньої рiчної
фiнансової звiтностi, Товариство не здiйснювало. На нашу думку, Товариство
дотримувалось вимог законодавства з виконання значних правочинiв.
10. СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України
"Про акцiонернi товариства", Закону України "Про страхування" та Закону
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати думку щодо
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" та вимогам Статуту, затвердженого загальними зборами учасникiв вiд
22 квiтня 2016 року.
Станом на 31.12.2016 року акцiонерами Товариства є 7 юридичних осiб, в т.ч. 6
юридичних осiб-нерезидентiв (Республiка Кiпр).
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства
здiйснюється вiдповiдно до:
Статуту, затвердженого загальними зборами учасникiв вiд 22 квiтня 2016 р.;
Протягом звiтного року у товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiвТовариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Правлiння Товариства;
- Ревiзiйна комiсiя.
Корпоративне управлiння Товариства базується на принципах своєчасного
розкриття iнформацiї, у тому числi, про фiнансовий стан, про основнi показники
економiчної дiяльностi , значнi подiї, що мають мiсце в дiяльностi Товариства,
ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з
метою захисту прав та законних iнтересiв учасникiв Товариства та споживачiв

його фiнансових послуг.
Наглядова рада товариства є органом, що здiйснює захист прав учасникiв
товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом товариства, Законом
України "Про акцiонернi товариства" та Законом України "Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та регулює
оперативне вирiшення питань , повязаних з управлiнням Товариством, якi не
входять до компетенцiї Правлiння. Кiлькiсний склад Наглядової ради
встановлють загальнi збори учасникiв. Термiн, на який можуть обиратися члени
Наглядової ради - до 3-х рокiв. Засiдання Наглядової ради проводяться по мiрi
необхiдностi, але не рiдше, нiж один раз на три мiсяцi.
Виконавчим колегiальним органом Товариства згiдно Статуту є Правлiння
Товариства. Правлiння, пiдзвiтне Наглядовiй радi та Загальним зборам
акцiонерiв.
Протягом звiтного року Правлiння товариства на чолi з Головою правлiння
здiйснювало поточне управлiння фiнансово - господарською дiяльнiстю в межах
повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", вважає за необхiдне
зазначити наступне:
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв,
повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та
фiнансовий контроль.
Управлiнський та бухгалтерський контроль, структура управлiння, технологiя
органiзацiї бiзнес-процесiв в Товариствi направленi на збереження активiв,
достовiрнiсть звiтностi, складенiй на пiдставi первинних документiв та включає
попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Керiвництво ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" в повнiй мiрi розумiє перспективу удосконалення
внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг",
можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю в Товариствi
створена та є дiєвою.
11. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОЦIНКА АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО
ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА
У вiдповiдностi до МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих
викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища",
аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка
використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення

внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора,
що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були
поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi
на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти
при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або
помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з
використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав
розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру
його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування,
облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та
огляди фiнансових результатiв.
Вiдповiдно до МСА 450 "Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту"
аудитором було розглянуто питання щодо вибору та застосування облiкової
полiтики та облiкових оцiнок щодо визначення їх впливу на звiтнiсть в цiлому.
Нами оцiнено їх вплив на звiтнiсть, що перевiрялася. Нами також були
проведенi аналiтичнi процедури щодо аналiзу показникiв лiквiдностi та
платоспроможностi. Аудиторами проведено тестування системи внутрiшнього
контролю з метою отримання висновкiв щодо її надiйностi та дiєвостi. На нашу
думку, система внутрiшнього контролю Товариства є достатньою та дiєвою для
обсягiв реалiзацiї послуг, що здiйснює Товариство, для запобiгання фактам
шахрайства та помилок.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того,
що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства або
помилок.
12. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО АКТИВIВ
Фiнансовi активи
12.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня
2016 року включають:
тис.грн.
У тисячах українськиї гривень
на 31 грудня 2016 р
на 31 грудня 2015 р
На поточних рахунках 18 564
24 298
На депозитних рахунках в гривнях17 239
16 090
На депозитних рахунках у валютi 53 159
54 408
Кошти в дорозi
Готiвка в касi
6
3
Всього:
88 968
94 799
Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв та їх
еквiвалентiв за кредитною якiстю на основi рейтингiв за нацiональною шкалою,
наданих рейтинговими агентствами.

Депозитнi рахунки в банках
На 31 грудня 2016
На 31 грудня 2015
Депозити в гривнях, всього 70 398
70 498
В тому числi не простроченi i не знецiненi
Рейтинг uaA- та вище 63 248
64 348
Рейтинг uaВВВ 7 150 6 150
Товариство не має залишкiв коштiв та їх еквiвалентiв, що знаходяться у банках,
що мають проблеми з виконання зобовязань перед клiєнтами, та є недоступними
для використання.
При складаннi звiту про рух грошових коштiв за 2016 рiк використано прямий
метод.
Основними джерелами надходження грошових коштiв у 2016 роцi були
надходження вiд страхових внескiв (премiй, платежiв) за договорами
страхування, надходження за депозитними вкладами. Основними напрямами
витрачання грошових коштiв - виплати страхових вiдшкодувань (виплат),
розрахунки з перестраховиками, розрахунки зi страховими посередниками.
12.2. Дебiторська заборгованiсть
12.2.1 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервах
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах - це сума
резервних фондiв, що належать Товариству, та якi перебувають в управлiннi
МТСБУ вiдповiдно до вимог чинного законодавства ( фонд захисту потерпiлих
та фонд страхових гарантiй). Залишок коштiв у МТСБУ вiдноситься до категорiї
фiнансових активiв i облiковується вiдповiдним чином згiдно з вимогами МСБУ
39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Станом на кiнець 31.12.2016 р.
становить 5 778 тис. грн. (на 31.12.2015 р.- 6 458 тис.грн.). Облiковується за
справедливою вартiстю.
12.2.2.
Поточна дебiторська заборгованiсть
Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 року та на 31 грудня
2015 року включає:
Дебiторська заборгованiсть за послуги (тис. грн.).
На 31.12.2016 р. На 31.12.2015 р.
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 8 391 7 044
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 29 243
9 945
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 617 2 000
Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами
514 744
Iнша дебiторська заборгованiсть 10 757
11 097
12.3. Фiнансовi iнвестицiї

Всього фiнансових iнвестицiй наявних для продажу, якi облiковуються за
справедливою вартiстю, що оцiнюється за бiржовими котируваннями
Вид ЦП
Справедлива вартiсть
На 31.12.2016 р. На 31.12.2015 р.
Вього:
акцiї 580 555
Змiна справедливої вартостi за 2016 р. 25
Змiна справедливої вартостi за 2015 р.
-112
Оцiнка справедливої вартостi iнших фiнансових iнвестицiй у виглядi акцiй
українських пiдприємств здiйснюється на пiдставi котировок
ПАТ "
Українська бiржа" http://www.ux.ua.
Всього фiнансових iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства
тис.грн.
Вид ЦП
Справедлива вартiсть
На 31.12.2016 р. На 31.12.2015 р.
Вього:
74 226
75 031
акцiї 71 818
72 639
Iнвестицiйнi сертифiкати
2 408 2 392
Змiна справедливої вартостi - 805 -10 141
12.4.Фiнансовi активи у виглядi частки перестраховикiв у страхових резервах
На 31.12.2016 р. На 31.12.2015 р.
Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй 3 264 3103
Частка перестраховикiв в резервах заявлених, але не виплачених збиткiв
Частка перестраховикiв в резервах збиткiв, якi виникли, але не заявленi
Всього
3 264 3103
Розрахунок частки перестраховикiв у страхових резервах здiйснюється
аналогiчно прийнятим Товариством методам розрахунку вiдповiдних страхових
резервiв.
12.5.Iншi активи
12.5.1. Основнi засоби, нематерiальнi активи та iнвестицiйна нерухомiсть
Основнi засоби на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року представленi
таким чином:
Основнi засоби
2016р.
тис.грн.

Групи основних засобiв
Залишок на 31.12.2015 На-дiйш-ло за 2016 рiк
Переоцiнка (дооцiнка +,уцiнка -) Вибуло за 2016 рiк
Нараховано
амортизацiї за 2016 рiк Втрати вiд змен-шення корис-ностi
Iншi змiни за
2016 рiк
Залишок на 31.12.2016
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
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
1 537
30 592
Машини та обладнання 1489 474 26
1 513 528
Транспортнi засоби
3091 3009 549
3 217 2590
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 2563
33
2 624 2 513
Iншi основнi засоби
4358 4137
4 353 4 169
Разом4209315616681
475 464
16 819
2015р.
тис.грн.
1
3
4
5
6
7
8
9
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
0
1537 0
0
0
305925483
Машини та обладнання 1434 437 64
0
0
1489 474
Транспортнi засоби
3689 3600 0
0
0
3091 3009
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 2609
380 0
0
0
2563 2513
Iншi основнi засоби
4499 4221 22
0
0
4358 4137
Разом4282314408111 0
0
841 831
15616

10
11
12
305925483
7 019
2
1

13

424

5

424

6

15

43

32

57

2513 106
6

14

35

1 667

42 299

10
11
12
305923946 0

13
0

14
0

15
0

0

9

9

46

0

0

0

598

598

7

0

0

2204 25

0

0

71

71

0

153

69

0

0

0

0

42093

163

2039 0

Нематерiальнi активи
2016р.
тис.грн.
1
3
4
5
6
7
8
9
Права на об'єкти промислової власностi 59
0
42
40
Авторське право та сумiжнi з ними права 948
1
799 93
Iншi нематерiальнi активи 720 85
47
723 693
Разом
1727 985 47
0
0
209 209
2015
тис.грн.

10
36

50

1
3
4
5
6
7
8
9
Права на об'єкти промислової власностi 79
8
59
36
Авторське право та сумiжнi з ними права 1035
1
93
948 864
Iншi нематерiальнi активи 698 54
28
720 85
Разом
1812 940 31
0
0
116 96

11

12

13

864

14
16

15
-4

149

772

44

-560 49

0

0

0

1564 826

10
48

11
0

12

13

14
20

15
20

838

3

90

70

6
48

0

6

39

93

1727 985

Iнвестицiйна нерухомiсть
Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за
переоцiненою вартiстю, яка являє собою справедливу вартiсть на дату
переоцiнки та визначається на основi ринкових даних за допомогою професiйних
незалежних оцiнювачiв, за вирахуванням накопичених у подальшому збиткiв вiд
знецiнення.
Iнвестицiйна нерухомiсть була переоцiнена iз залученням професiйного
оцiнювача. Згiдно Звiту про оцiнку майна вiд 17.06.2014, наданого незалежним
експертом ПП Манжос О.А. справедлива вартiсть об'єкта iнвестицiйної
нерухомостi склала 1339 тис.грн.
У 2015-2016 роках Компанiя не переоцiнювала балансову вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi, так як проведений аналiз ринкових цiн на аналогiчнi об'єкти
нерухомого майнасуттєво не змiнилися протягом звiтного року.
Тому за справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визнано балансову на
звiтну дату, що становить 1339 тис.грн.
Станом на звiтну дату вiдсутнi зобов'язання щодо реконструкцiї iнвестицiйної

нерухомостi.
13. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
13.1. Iншi поточнi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання Товариства за станом на 31.12.2016 та 31.12.2015
року представленi за теперiшньою вартiстю та включають:
Зобов'язання за страховою дiяльнiстю (крiм резервiв) та iншi поточнi
зобов'язання та забезпечення складаються з наступних компонентiв:
В тис.грн. 31 грудня 2016 р 31 грудня 2015 р.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1 184 896
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 13
13
В т.ч. поточна заборгованiсть з податку на прибуток 13
13
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 980 1 158
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 3 996 3 830
Поточнi забезпечення в т.ч. 1 896 1 439
Забезпечення виплат вiдпусток
1 112 1 035
Забезпечення iнших виплат i платежiв 784 404
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
23 475
23 375
13.2. Розкриття iнформацiї щодо страхових зобов'язань (страховi резерви)
Технiчнi резерви сформованi станом тис.грн на 31.12.2016 р. На 31.12.2015 р
Резерви незароблених премiй 42 267
39 964
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 16 709
13 898
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
3 049 2 534
Всього:
62 025
56 396
Сформованi страховi резерви є розрахунковою оцiнкою страхових зобов'язань
Товариства на 31.12.2016 р. у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про
страхування", Методикою формування, облiку та розмiщення страхових
резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженими
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 17.02.2004 № 3104 зi змiнами та доповненнями, та облiковою
полiтикою товариства. Розрахунок резервiв незароблених премiй та частки
перестраховикiв у резервах незароблених премiй здiйснювався за методом ?,
крiм резерву незароблених премiй за договорами обов'язкового страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв,
що розраховуються за методом 1/365 ("pro rata temporis") . Резерв заявлених ,
але не врегулюваних виплат розраховується Товариством виходячи з отриманих
вимог щодо виплат за страховими виплатами, що надiйшли на звiтну дату вiд
страхувальникiв (перестрахувальникiв).
Резерв незароблених премiй за всiма видами страхування компанiя формувала
виходячи iз 80 вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових платежiв.

Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi (incurred but not reported
claims reserve - IBNR) здiйснювався за ОСЦПВВНТЗ за методом БорнхуеттераФергюссона.
14. РОЗКРИТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ
Станом на 31.12.2016 р. та на 31.12.2015 року власний капiтал Товариства мав
наступну структуру:
Показник 31.12.2016 31.12.2015
тис.грн.
тис.грн.
Статутний капiтал
51 400
51400
Капiтал в дооцiнках
83
83
додатковий капiтал
Резервний капiтал
5 000 5000
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
90 617
84 783
Iншi резерви, якi страховики зобов'язанi формувати згiдно вимог законодавства,
але якi, вiдповiдно до МСФЗ, не належать до страхових зобовязань
10 511
11 137
Всього власного капiталу
157 611
152 403
14.1 Iнформацiя про статутний капiтал
Згiдно останнiй редакцiї Статуту Товариства, затвердженого Загальними
зборами аакцiонерiв вiд 22.04.2016 р. частки у Статутному капiталi розподiленi
мiж акцiонерами наступним чином:
На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
Кiлькiсть акцiй Частка, % Сума, тис.грн
Кiлькiсть акцiй Частка,%
Сума, тис.грн
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕ
ДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"КАСКАД-IНВЕСТ"/ Україна
183572
50% 25 700
183572
50%
25 700
АКВАБЕРЕ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД/ Республiка Кiпр
363469,9% 5 089
363469,9% 5 089
АСОРЕЛ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД / Республiка Кiпр 359819,8% 5 037 35981
9,8% 5 037
ВIНГЕЛЬТ ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД / Республiка Кiпр
359809,8% 5 037
359809,8% 5 037
ВIТАДОМАРУС ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД/ Республiка Кiпр 359809,8% 5 037
359809,8% 5 037
ЕМАРАДIЯ ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД/ Республiка Кiпр
7343 2% 1 028 7343
2% 1 028
ХОФФЕХУНД ХОЛДИНГС ЛIМIТЕД/ Республiка Кiпр 319428,7% 4 472

319428,7% 4 472
Всього:
367 144
100% 51 400

367 144

100% 51 400

Зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал Компанiї на 31.12.2016
року складає 51 400 тис. грн. i складається з 367 144 простих акцiй номiнальною
вартiстю 140 грн. за 1 акцiю.
Усi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення
капiталу.
У поточному роцi дивiденди на нараховувалися та не виплачувалися.
Законодавчо-нормативнi вимоги щодо статутного капiталу та власного капiталу
станом на 31.12.2016 року Товариство виконує.
14.2. Резервний капiтал
Резервний капiтал, що сформовано вiдповiдно до Статуту Товариства
та Закону України "Про акцiонернi товариства" станом на 31 грудня 2016 року
та на 31 грудня 2015 року становив 5 000 тис.грн.
14.3. Iншi резерви
Роздiл "Iншi резерви" у капiталi включає всi iншi компоненти капiталу, якi
формуються вiдповiдно до законодавчих вимог. Згiдно iз законодавством
Товариство зобов'язане формувати резерви коливання збитковостi та резерв
катастроф (резерви вирiвнювання). Товариство розраховує суми цих резервiв
вiдповiдно до вимог чинного законодавства та вiдповiдних нормативних актiв, i
вiдображає їх у складi iнших резервiв у капiталi як використання
нерозподiленого прибутку, а не як витрати у звiтi про сукупнi доходи. Будь-яке
використання цих резервiв показується як переведення з категорiї iнших резервiв
у капiталi до категорiї нерозподiленого прибутку. Резерви коливання
збитковостi та резерви катастроф, вiдображенi у капiталi, не пiдлягають
перевiрцi на адекватнiсть зобов'язань вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ.
Станом на 31.12.2016 року резерви складали 10 511 тис.грн., ут.ч.:
9 977 тис.грн. -резерв катастроф;
534 тис.грн. - резерв коливань збитковостi.
Станом на 31.12.2015 року резерви складали 11 137 тис.грн., у т.ч.:
9 455 тис.грн. -резерв катастроф;
1 682 тис.грн. - резерв коливань збитковостi.
14.4. Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток
На 31.12.2016 р. На 31.12.2015р.

Загальна сума нерозподiленого прибутку 90 617
84 783
За 2016 р. За 2015 р.
Чистий прибуток за перiод 5 206 556
протягом 2016 р. протягом 2015р.
Виплачено дивiдендiв Нараховано та виплачено
5 545
Загальна сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2016 року складає 90 617
тис. грн.
Загальна сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2015 року складала 84 783
тис. грн.
14.4.1. Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати за 2016 та 2015 рiк
14.4.1.1. Валова сума отриманих доходiв вiд операцiйної дiяльностi
За 2016 рiк За 2015 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї послуг зi страхування
112 035
105 816
Суми , повернутi вiд реалiзацiї регрес них вимог
3 142 3 347
Iншi операцiйнi доходи 10 226
30 733
Всього
125 403
139 896
14.4.1.2 Доходи вiд iнвестування коштiв страхових резервiв
За 2016 рiк За 2015 рiк
Дохоли вiд iнвестування коштiв страхових резервiв отримувалися як процентнi
доходи вiд розмiщення коштiв на депозитних рахунках 5 930 8 219
14.4.1.3. Доходи (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв
тис.грн.
За 2016 рiк За 2015 рiк
Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв

- 3 326

-5708

14.4.1.4. Чистi страховi виплати та вiдшкодування
тис.грн.
За 2016 рiк За 2015 рiк
Чистi виплати страхових вiдшкодувань 46 679
14.4.1.5. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
тис.грн.
Витрати За 2016 р. За 2015 р.
Матерiальнi затрати 1 587 2 061

44 486

Витрати на оплату працi
8 248 8 441
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1 725 2 833
Амортизацiя
1 724 2 087
Витрати з оренди 4 216 2094
Послуги зв'язку 357 335
Послуги банкiв 816 596
Консультацiйнi та юридичнi послуги
20 930
22 194
Витрати на вiдрядження та представницькi
76
94
Обслуговування програмного забезпечення
2 700 2 804
Податки 232 137
Професiйнi послуги
1 364 3704
Послуги охорони 209 205
Iншi витрати
82 190
60 409
Всього
124 922
107 994
14.4.1.6. Витрати на збут
2016 2015
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування
(аквiзицiйнi витрати) 19 886
16 879
Iншi витрати на збут 2 400 3 274
Всього:
22 286
20 153
14.4.1.7. Витрати з податку на прибуток
Витрати на оподаткування валових доходiв вiд операцiйної та iншої дiяльностi
протягом 2016 та 2015 рр.:
тис.грн..
Найменування статтi 2016 2015
Прибуток (збиток) до оподаткування
10 303
12 705
Поточний податок на прибуток (згiдно ПКУ за декларацiєю)
314
Зменшення (збiльшення) ВПА
-4 835
Збiльшення (зменшення) ВПЗ
Усього витрати з податку на прибуток - 5 097
- 12 149
Прибуток (збиток) поточного року 5 206 556

- 5 097

-7

15. ПРИПУЩЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена на основi припущення, що
Товариство буде функцiонувати в майбутньому. Це припущення передбачає
реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. На нашу

думку, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених
сум активiв, якi були б необхiднi, коли б Товариство не мало можливостi
продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому чи коли б компанiя реалiзовувала
свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Аналiз показникiв фiнансового стану
Товариства, проведений аудиторами, результати якого представленi в п. 18 та
iншi проведенi аудиторами тести щодо припущення безперервної дiяльностi,
свiдчать, що Товариство спроможне продовжувати дiяльнiсть в подальшому,
якщо не пiддасться iстотному впливу несприятливих факторiв, якi наразi
передбачити неможливо.
16. IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЇ ЗI ЗВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у
МСБО24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною iз
суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо така особа:
i) контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль
над ним;
ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;
iii)є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що
звiтує, або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) суб'єкт господарювання є зв'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує,
якщо виконується будь-яка з таких умов:
i) суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї
групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство
або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є зв'язанi одне з одним);
ii) один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним
пiдприємством iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого
пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить iнший
суб'єкт господарювання);
iii) обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої
сторони;
iv) один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта
господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством
цього третього суб'єкта господарювання;
v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi
працiвникiв або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта
господарювання, який є зв'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо
суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то
працедавцi-спонсори також є зв'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує;
vi) суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем
особи, визначеної в пунктi а);

vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання
або є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання
(або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання).
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), який володiє володiє 50 % акцiй у статутному капiталi СТРАХОВОЇ
КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС".
Товариство володiє 99,98 % акцiй у статутному капiталi Страхової компанiї
"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ".
ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ", володiє 97,4867 % акцiй у статутному
капiталi Страхової компанiї "Парасоль".
Кiнцевим бенефiцiаром вказаних вище компанiй є Хомутиннiк Вiталiй
Юрiйович.
Найменування (для юридичних осiб), прiзвище, iм'я та по батьковi (для фiзичних
осiб) Розмiр часток (паїв, акцiй), якими володiє, управляє чи користується
суб'єкт господарювання або стосовно якого iнший суб'єкт господарювання
володiє, управляє чи користується
%
Назва суб'єкта господарювання
1
2
3
ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ" 50,00 %
Страхова компанiя
"БРОКБIЗНЕС"
ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ" 97,4867 % Страхова компанiя "Парасоль"
Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" 99,98 %
Страхова компанiя
"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ"
Хомутиннiк Вiталiй Юрiйович
97,0874 % ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАДIНВЕСТ"
Членами Правлiння затвердженнi наступнi особи:
Голова Правлiння - Арбузiна В. О.;
Член Правлiння -Горельцев А.В.;
Член Правлiння - Красноруцький П. В.;
Член Правлiння - Окара I. В.
Залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на 31 грудня 2016 року
тис. грн.
Найменування статтi Асоцiйованi особи
Дочiрнє пiдприємство Провiдний
управлiнський персонал
Необоротнi активи
Запаси

Дебiторська заборгованiсть
Фiнансовi iнвестицiї 51 231
Зобов`язання

13
22995

Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснювалася за
методом порiвнюваної неконтрольованої цiни, при якому застосовується цiна,
яка визначається на аналогiчну продукцiю (послуги), що реалiзуються не
пов'язаному з продавцем покупцевi за звичайних умов дiяльностi.
тис. грн.
Найменування статтi Дочiрнє
пiдприємство
Компанiя пiд
спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Доходи вiд продажу 15
40
71
Iншi операцiйнi доходи 1
25
Витрати на збут 0
10
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
171 558

17. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Подiй пiсля звiтної дати, що мали б вплив за звiтнiсть Товариства за 2016 рiк не
було.
18. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016
18.1.Аналiз лiквiдностi
№ п/п
Показник Формула розрахунку Теоретичне значення На
31.12.2015 На
31.12.2016 Вiдхилення
1.1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф1р.1195/Ф1р.1595+Ф1р.1695
не
менше 1 1,48 1,53 зростання
1.2. Коефiцiєнт термiнової лiквiдностi Ф1 р.1160+1165/ Ф1р.1595+Ф1р.1695
не менше 1 1,09 0,95 зниження
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р.1165/ Ф1р.1695 не менше 1,5
3,08 2,92 зниження
18.2. Аналiз платоспроможностi
№ п/п
Показник Формула розрахунку
31.12.2016 Вiдхилення

Значення

На 31.12.2015

На

2.1. Фактичний запас платоспроможностi (ФЗП) Ф1 р.1300-1000-1595-16951700 ФЗП>НЗП 151661
156873
зростання
2.2. Нормативний запас платоспроможностi (розраховано вiдповiдно ЗУ "Про
страхування")(НЗП) Вiдображено у Р.6 Звiтних даних страховика ФЗП >
НЗП 2041721552зростання
2.3. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним
ФЗП - НЗППеревищення не менш, нiж 25% 131244
135321
зростання
18.3. Аналiз фiнансової стiйкостi
№ п/п
Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2015
На
31.12.2016 Вiдхилення
3.1. Коефiцiєнт автономiї Ф1 р.1495/Ф 1 р. 1900 Бiльше 0,4 0,64 0,63
зниження
3.2. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами Ф 1( р.1195 - р.
1695)/р. 1195
Бiльше 0,7 0,76 0,80 зростання
3.3. Рiвень страхових резервiв
Ф1 р.1530/ р. 1900
Бiльше 0,2 0,24 0,25
зростання
3.4. Рiвень перманентного капiталу
Спiввiдношення суми власного
капiталу , страхових резервiв та довгострокових зобов'язань до валюти балансу
>=0.9
0,87 0,87 3.5. Рiвень покриття грошовими коштами страхових резервiв Ф 1 р.1165 / Ф 1
р. 1530
Бiльше 0,7 1,68 1,43 зниження
3.6. Коефiцiєнт спiввiдношення суми страхових платежiв та суми страхових
резервiв
Р.1 р.010/ Ф 1 р.1530 Вiд 1,0
2,21 2,02 зниження
18.4. Аналiз дiлової активностi страхової компанiї
№ п/п
Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2015
На
31.12.2016 Вiдхилення
4.1. Коефiцiєнт дiлової активностi
Р.1 р.010/ Ф 1 р.1300 Бiльше 0,3 0,49
0,50 зростання
4.2. Рiвень грошових коштiв в загальнiй сумi активiв
Ф.1 р.1165/ Ф.1 р.
1300 Бiльше 0,2 0,4 0,35 зниження
5. Аналiз власного капiталу
№ п/п
Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2015
На
31.12.2016 Вiдхилення
5.1. Коефiцiєнт рiвня власного капiталу
Власний капiтал// Всього активiв
Бiльше або дорiвнює 0,2
0,64 0,63 зниження
5.2. Коефiцiєнт вiдношення власного капiталу до зобов'язань Власний
капiтал// Всього зобов'язань Бiльше 1 1,75 1,68 зниження
5.3. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу Прибуток до
оподаткування/середня величина власного капiталу Бiльше 0 0,08 0,07

зниження
18.6. Аналiз формування фiнансових операцiй
№ п/п
Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2015
На
31.12.2016 Вiдхилення
Абсолютнi позазники
6.1. Число укладених договорiв шт.
Кiлькiсть за Р.3 та Р 4 Звiтних даних
страховика 7809223814689 зростання
6.2 Виплати, тис.грн Кiлькiсть за Р.3 та Р 4 Звiтних даних страховика
4448946679зростання
6.3. Обсяг отриманих премiй, тис.грн. Р 1 Звiтних даних страховика 118525
125292
зростання
6.4. Обсяг доходiв, тис.грн Звiт про сукупнi доходи та Р 1 Звiтних даних
страховика 148798
132015
зниження
6.5. Обсяг витрат, тис.грн. Звiт про сукупнi доходи та Р 1 Звiтних даних
страховика 148242
126809
зниження
6.6. Обсяг сформованих страхових резервiв,тис.грн.
Р 1 та Р 6 звiтних
даних страховика 5639662028зростання
Вiдноснi показники
6.7. Чиста рентабельнiсть капiталу
Чистий прибуток / середня вартiсть
активiв
бiльше 0 0,002 0,02 зростання
6.8. Рентабельнiсть страхових операцiй Прибуток вiд страхових операцiй /сума
отриманих страхових премiй бiльше 0 0,13 0,04 зниження
6.9. Рiвень виплат
Сума страхових виплат / сума страхових резервiв
менше 1 0,79 0,75 зниження
6.10. Коефiцiєнт збитковостi Страховi виплати+витрати на ведення справи / сума
страхових премiй менше 1 1,0 0,93 зниження

Наслiдки економiчної кризи, що продовжується, негаразди в банкiвськiй
системi України не могли не вплинути нафiнансовi показники Товариства. При
незначному зниженнi показникiв лiквiдностi, останнi перевищують нормативнi
вимоги. При зростаннi дiлової активностi вiдбулося , вiдповiдно, зростання
виплат на 5%. Це свiдчить про задовiльний фiнансовий стан Товариства,
належне дотримання платоспроможностi та можливiсть безперервної дiяльностi
у майбутньому.

Директор - аудитор
ТОВ "АФ "Арнiка"

Шкiльняк О.П.

Сертифiкат аудитора Серiї А № 003585, виданий рiшенням АПУ вiд 18.12.1998
№ 73, дiйсний до 18.12.2017;
Дата надання звiту 18 березня 2017 року
Адреса ТОВ "АФ "Арнiка"
02156 м.Київ. вул.Братиславська,16

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "БРОКБIЗНЕС"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 150
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

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

20344871

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

65.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

742
1 727
( 985 )
0
26 477
42 093
( 15 616 )
1 339
1 339
(0)
0
0
(0)

738
1 564
( 826 )
0
25 480
42 299
( 16 819 )
1 339
1 339
(0)
0
0
(0)

1030

75 031

74 226

1035
1040
1045
1050
1060

555
0
0
0
0

580
0
0
0
0

1065

6 458

5 778

1090
1095

0
110 602

0
108 141

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

179
179
0
0
0
0
0
0

289
289
0
0
0
0
0
0

1125

7 044

8 391

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

9 945
2 000
1 989
744
0
11 097
0
94 799
3
94 796
0
3 103

29 243
1 617
1 605
514
0
10 757
0
88 968
6
88 962
0
3 264

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
3 103
0
0
128 911

0
0
3 264
0
0
143 043

1200

0

0

1300

239 513

251 184
На кінець
звітного
періоду
4
51 400
0
83
0
0
0
15 511
90 617
(0)
(0)
0
157 611

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

51 400
0
83
0
0
0
16 137
84 783
(0)
(0)
0
152 403

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки:

Керівник

В.О. Арбузiна

Головний бухгалтер

Л. В. Гутник

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
3
0
56 396

0
0
0
0
0
0
3
0
62 025

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
16 432
39 964
0
0
0
0
56 399

0
19 758
42 267
0
0
0
0
62 028

1600
1605

0
0

0
0

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

0
896
13
13
0
0
1 158
0
0
3 830
1 439
0
0
23 375
30 711

0
1 184
13
13
0
1
980
0
0
3 996
1 896
0
0
23 475
31 545

1700

0

0

1800
1900

0
239 513

0
251 184

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "БРОКБIЗНЕС"

Дата

КОДИ
31.12.2016

за ЄДРПОУ

20344871

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

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

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

112 035
125 292
( 11 115 )
2 303

105 816
118 525
( 10 198 )
1 923

2014

161

-588

2050
2070

(0)
( 46 679 )

(0)
( 44 486 )

2090

65 356

61 330

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

-3 326
-3 326
0
13 368

-5 708
-5 708
0
34 080

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 6 476 )
( 22 286 )
( 41 473 )

( 7 975 )
( 20 153 )
( 45 617 )

2181

265

113

2182

0

0

2190

5 163

15 957

2195
2200
2220

(0)
0
6 477

(0)
0
8 689

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

135
0
(0)
( 820 )
( 652 )
0

213
0
(0)
( 10 141 )
( 2 013 )
0

2290

10 303

12 705

2295
2300

(0)
-5 097

(0)
-12 149

2305

0

0

2350

5 206

556

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
5 206

0
556

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 587
Витрати на оплату праці
2505
8 248
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 725
Амортизація
2515
1 724
Інші операційні витрати
2520
111 638
Разом
2550
124 922
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
2 061
8 441
2 833
2 087
92 572
107 994
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

В.О. Арбузiна

Головний бухгалтер

Л. В. Гутник

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

КОДИ
Дата
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "БРОКБIЗНЕС"

за ЄДРПОУ

20344871

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

59
265
0
202
0
168
2 001

213
0
0
393
0
180
2 636

3025

19

18

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
87
0
118 241
0
4 767

0
38
0
115 006
0
8 893

3100
3105
3110
3115
3116

( 47 714 )
( 6 873 )
( 1 892 )
( 6 691 )
( 4 985 )

( 45 062 )
( 6 823 )
( 3 358 )
( 14 597 )
( 13 265 )

3117

(0)

(0)

3118

( 1 706 )

( 1 332 )

3135
3140
3145

( 31 719 )
( 681 )
( 1 076 )

( 18 802 )
( 1 556 )
( 1 565 )

3150

( 50 589 )

( 49 996 )

3155
3190
3195

(0)
( 430 )
-21 856

(0)
( 11 825 )
-26 207

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

В.О. Арбузiна

Головний бухгалтер

Л. В. Гутник

3205

134

0

3215
3220
3225
3230

6 770
0
0
0

8 595
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
6 904

(0)
8 595

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
( 5 129 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-14 952
94 799
9 121
88 968

(0)
-5 129
-22 741
88 835
28 705
94 799

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"БРОКБIЗНЕС"

Підприємство

Дата

КОДИ
23.12.2016

за ЄДРПОУ

20344871

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
51 400
0

4
83
0

5
0
0

6
16 137
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
84 783
0

4010
4090
4095

0
0
51 400

0
0
83

0
0
0

0
0
16 137

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
152 403
0

0
2
84 785

0
0
0

0
0
0

0
2
152 405

0

5 206

0

0

5 206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: Примiтки:

4210

0

0

0

-626

626

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
51 400

0
83

0
0

-626
15 511

5 832
90 617

0
0

0
0

5 206
157 611

Загальна сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2015 року складала 84 783 тис. грн.
Коригування нерозподiленого прибутку на 01.01.2016 склало 2 тис.грн.
Чистий прибуток за 2016 рiк склав 5 206 тис.грн.
Повернено при зменшеннi Резерву коливання збитковостi та резерву катастроф 626 тис.грн.

Загальна сума нерозподiленого прибутку на 31.12.2016 року складає 90 617 тис. грн.

Керівник

В.О. Арбузiна

Головний бухгалтер

Л. В. Гутник

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
1.
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ ФIНАНСОВОЇЗВIТНОСТI ЗА РIК,ЩО ЗАВЕРШИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
2.
ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ
2016 РОКУ
3.
IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ
4.
ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ
5.
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
5.1. Основнi засоби
5.2. Фiнансовi iнструменти.
5.3. Активи, що утимуються для продажу або розподiлу
5.4. Iнвестицiйна нерухомiсть
5.5. Орендованi активи
5.6. Резерви за зобов'язаннямита платежами
5.7.Операцiї страхування
5.8. Визнання доходiв вiд страхової дiяльностi
5.9. Визнання iнших доходiв
5.10. Визнання витрат
5.11. Зобов`язання за пенсiйними програмами
5.12. Зобов`язання за виплатами працiвникам
5.13. Податок на прибуток
5.14. Операцiї в iноземнiй валютi
5.15. Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики
6. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ. ОЦIНКИ I ПРИПУЩЕННЯ
7. НОВI СТАНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ
8. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
8.1 Короткостроковi депозити в банках
8.2 Грошовi кошти на поточних рахунках
8.3 Грошовi кошти вдорозi
9. ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
10. ОСНОВНI ЗАСОБИ, НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
11. ЗАЛИШОК КОШТIВ У ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВНИХ ФОНДАХ
12. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬТА ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
13. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО СУМИ КУРСОВИХ РIЗНИЦЬ
14. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
15. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
15.1. Iнформацiя про сформований статутний капiтал
15.2.Резервний капiтал
15.3. Нерозподiлений прибуток
15.4. Капiтал в дооцiнках
15.5. Iншi резерви

16. ВАЛОВА СУМА ОТРИМАНИХ ДОХОДIВ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
17. ДОХОДИ ВIД IНВЕСТУВАННЯ КОШТIВ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВIВ
18. ЧИСТI СТРАХОВI ВИПЛАТИ ТА ВIДШКОДУВАННЯ
19. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
20. ДОХОДИ (ВИТРАТИ) ВIД ЗМIНИ IНШИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВIВ
21. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
22. ПIДПИСАНI СТРАХОВI ПРЕМIЇ
23. ТЕХНIЧНI РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА
23.1 Резерви незароблених премiй
23.2. Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
23.3.Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
23.4.Резерв коливання збитковостi та резерви катастроф
23.5. Оцiнка адекватностi сформованих страхових зобов'язань
24. ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
25. СТРАХОВI ВИПЛАТИ
26. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
27. ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
28. ОЦIНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI
29. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
1.
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК,ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає
фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"БРОКБIЗНЕС"станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух
грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року, у вiдповiдностi
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
2.
ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
що розмiщенi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2016.
Вiдповiдно до вимогМСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
Повний комплект фiнансовоїзвiтностiвключає:
а) звiт про фiнансовий стан на кiнецьперiоду;
б) звiт про прибутки та збитки та iншийсукупнийдохiдзаперiод;
в) звiт про змiни у власномукапiталiзаперiод;
г) звiт про рухгрошовихкоштiв за перiод;
?) примiтки, щомiстятьстислийвикладсуттєвихоблiковихполiтик та iншiпояснення;
Вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 "Про

затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги
до фiнансової звiтностi"суб'єкти, що згiдно законодавства складають звiтнiсть за МСФЗ, повиннi
надавати:
? баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi - баланс),
? звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi - звiт про фiнансовi результати),
? звiт про рух грошових коштiв,
? звiт про власний капiтал,
? пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.
3.

IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ

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 сторiнки в мережi Iнтернет
http://www.bbs.ua/
Банкiвськi реквiзити :
рах. 2650401301417 в АТ "БМ Банк" у м.
Києвi, МФО 380913
Види дiяльностi згiдно КВЕД :
65.12
65.20
66.21
66.22
Iншi види страхування, крiм страхування життя
Перестрахування
Оцiнювання ризикiв та завданної шкоди
Дiяльнiсть страхових агентiв, брокерiв
Свiдоцтво про реєстрацiю фiнустанови Реєстрацiйний № 11101201
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20344871
Сплачений статутний капiтал
51 400 тис.грн
ПрАТ "СК "Брокбiзнес" є членом наступних громадських органiзацiй:
Моторнотранспортне страхове бюро України (МТСБУ),
Ядерний Страховий Пул України,
Аграрний страховий пул ( є однiєю з засновникiв Аграрного Страхового Пула України),
Асоцiацiя "Аеропорти України" цивiльної авiацiї,
Асоцiацiя митних брокерiв України, Всеукраїнська асоцiацiя автомобiльних iмпортерiв i дилерiв
(ВААIД),
Є учасниками iнформацiйного обмiну Українська федерацiя убезпечення
Сертифiкат вiдповiдностi менеджменту якостi ISO 9001:2008 У 2009 роцi Компанiя першою на
страховому ринку України отрималаСертифiкат вiдповiдностi системи менеджменту якостi
стандарту ISO 9001:2008. В 2015 роцi за результатами ресертифiкацiйного аудиту системи
менеджменту якостi стандарту ISO 9001:2008, ПрАТ "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
пiдтвердила дiю сертифiкату
Акцiонери Основним акцiонером Компанiї є ПАТ "ЗНВКIФ "КАСКАД - IНВЕСТ" -50%
статутного капiталу;
50% належать юридичним особам-нерезидентам
Документи,що пiдтверджують право на провадження страхової дiяльностi
№ п/п Види страхування

Серiя, номер Дата видачi

1
страхування здоров'я на випадок хвороби
АВ №547191 24.11.2010
2
страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)
АВ №547184 24.11.2010
3
страхування повiтряного транспорту
АВ №547205 24.11.2010
4
страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту) АВ №547186 24.11.2010
5
страхування
вiдповiдальностi
власникiв
водного
транспорту
(включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)
АВ №547182 24.11.2010
6
страхування вiд нещасних випадкiв
АВ №547202 24.11.2010
7
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
8
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АВ №547180 24.11.2010
9
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ №547185 24.11.2010
10
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
АВ №547197 24.11.2010
11
страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)
АВ №547183 24.11.2010
12
страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення
кредиту)
АВ №547194 24.11.2010
13
страхування фiнансових ризикiв АВ №547212 24.11.2010
14
страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту
(морського внутрiшнього та водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) ) АВ
№547196
24.11.2010
15
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)АВ №547199 24.11.2010
16
страхування медичних витрат
АВ №547198 24.11.2010
17
страхування залiзничного транспорту
АВ №547188 24.11.2010
18
страхування сiльськогосподарської продукцiї АД №039931 05.10.2012
19
страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АЕ №198617 12.04.2013
20
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
21
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
АВ
№547201
24.11.2010
22
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
23
страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду,
яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
АВ №547214 24.11.2010
24
особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ №547203 24.11.2010
25
страхування спортсменiв вищих категорiй
АВ №547210 24.11.2010
26
страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, визначених Кабiнетом
Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм особам АВ
№547209
24.11.2010
27
страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи
iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АВ №547190 24.11.2010
28
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
АВ №547213 24.11.2010
29
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв
АГ №569292 21.01.2011
30
обов'язкове державне страхування посадових осiб iнспекцiй державного архiтектурнобудiвельного контролю
АВ №547179 24.11.2010
31
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
32
авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АВ №547178 24.11.2010
33
обов'язкове державне страхування життя i здоров'я народних депутатiв України АВ
№547200
24.11.2010
34
страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування
АВ №584540 30.06.2011
35
страхування об'єктiв космiчної 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 АЕ №190518 30.01.2013
36
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
37
страхування ризику невиплати гравцям призiв у разi неплатоспроможностi та/або
банкрутства оператора державних лотерей
АЕ № 198616 05.04.2013
38
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
39
страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi
приватного
нотарiуса
Розпорядження N 2792
вiд 17.11.2015 р.
22.04.2016 Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв було затверджено нову редакцiю Статуту
Приватного акцiонерного товариства
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" пiд
реєстрацiйним номером:1 074 00 2125 28.
30.11. 2016р. рiшенням рейтингового комiтету РА "Експерт-Рейтинг" оновлено
рейтинг
фiнансової стiйкостi страховика ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" на рiвнi
uaAA- за нацiональною шкалою за результатами дiяльностi Компанiї за девять мiсяцiв 2016
року.
?
Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя має7 фiлiй
Найменування
мiсцезнаходження телефони
Київська регiональна фiлiя 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3 офiс 2 (044)331-01-52
Київська фiлiя
04050 м.Київ, вул. Бiлоруська, 3, офiс 4 (044)277-21-28
Третя Київська фiлiя
07400 Київська область, м. Бровари, вул. Металургiв, 51
(044)277-21-61
Полтавська фiлiя
36020 м.Полтава, вул. Небесної Сотнi, 4, офiс 36
(0532)615-188
Харкiвська фiлiя
61002 м.Харкiв, Свободи, 7/9
(057)719-52-26
Друга Львiвська фiлiя
79007 м. Львiв, вул.Шпитальна, 9 (0322)95-76-06
Львiвська фiлiя
79026 м.Львiв, вул. Стрийська, 72 (032)244-31-44
4. ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ

Дануфiнансовузвiтнiстьбулопiдготовлено на основi методу нарахування (за винятком звiту про
рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх
здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв),
вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких
вiдносяться.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над
юридичною формою.
Дана фiнансовазвiтнiстьбуллапiдготовленана основi iсторичної вартостi, за винятком оцiнки
фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi
iнструменти: Визнання та оцiнка" та страхових зобов'язань, що оцiнюються у вiдповiдностi до
МСФЗ 4 "Страховi контракти".
Компанiя застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.
Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперевно i не
має нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або
здiйснювати операцiї за несприятливих умов.
Фiнансовi iнструменти, щодо яких Компанiя визначає справедливу вартiсть, є такими , що
мають котирування на активному ринку, їх цiни регулярно доступнi та вiдображають фактичнi i
регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами.
Iснування опублiкованих цiн
котирування на активному ринку є, як правило, найкращим
доказом справедливої вартостi, який застосовується Компанiєю для оцiнки фiнансового
iнструменту.
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Компанiї здiйснюється первiсно за її
номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi того, що
дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Компанiя вважає,що її
номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується.
Дана фiнансовазвiтнiстьбула пiдготовлена на основiприпущення, що Компанiя є пiдприємством,
яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.
Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної
дiяльностi.Управлiнський персонал та акцiонери мають намiр i в подальшому продовжувати
свою дiяльнiсть.
Управлiнський персонал Компанiї вважає припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi прийнятним.
На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному
як iз свiтовою економiчною кризою, так i економiчною та полiтичною кризою в Українi, що
триває протягом останнього часу. Полiпшення економiчної ситуацiї в країнi в значнiй мiрi
залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом
України.Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї
налiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру операцiй iз споживачами i
постачальниками. В результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi
операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї
обслуговувати i платити по своїх боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова
звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої
невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть
бути оцiненi.
Ця фiнансова звiтнiстьКомпанiїє окремою фiнансовою звiтнiстю.
Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки, що стосуються формування резерву
пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по операцiях страхування, по формуванню страхових
резервiв, по вiдображенню умовних доходiв та зобов'язань, постiйно аналiзуються на предмет
необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у звiтному перiодi, коли цi оцiнки
були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.

5. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi принципи облiкової полiтики, викладенi
складаннi цiєї фiнансової звiтностi.

нижче, застосовувалися послiдовно при

5.1. Основнi засоби.
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, в яких очiкуваний строк експлуатацiї для
використання у наданнi послуг, в адмiнiстративних цiлях бiльше одного року, термiн
корисного використання перевищує 1 рiк, та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних
вигiд, первiсна вартiсть яких бiльша за 6000 грн.
Основнi засоби облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за собiвартiстю за
вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Вартiсть придбання включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання активу.
Якщо одиницi основних засобiв складаються з суттєвих компонентiв, що мають рiнi строки
корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi основних засобiв. Прибутки та
збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд
її вибуття з її балансовою вартiстю та визнаються за чистою вартiстю за рядками "Iншi доходи"
або "Iншi витрати" у прибутку чи збитку. Пiсля продажу переоцiнених активiв всi пов'язанi з
продажем суми, включенi до резерву переоцiни, переносяться до накопиченого нерозподiленого
прибутку.
Подальшi витрати, понесенi на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у
балансовiй вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина принесе
Компанiї. майбутнi економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому
припиняється визнання балансової вартостi замiненої частини.
Витрати на поточне обслуговування основних засобiв визначаються у складi прибутку або
збитку за перiод, у якому вони були понесенi.
Знос нараховується на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до
експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних ресурсiв - з дати завершення
створення активу та його готовностi до використання. Знос нараховується на вартiсть придбання
активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються
окремо, i якщо строк корисного використання будь-якого компонента вiдрiзняються вiд строкiв
корисного використання решти компонентiв активу, знос такого компонента нараховується
окремо.
Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної
експлуатацiї активу Компанiя переглядає на кiнець кожного фiнансового року.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об'єкт основних
засобiв.
Знос основних засобiв визнається у складi прибутку або збитку.
Класифiкацiю методiв амортизацiї i строкiв корисного використання основних засобiв
встановлено по групах:
групи 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
5
Кондицiонери, холодильне обладнання, аудiо та вiдеотехнiка 4
Касове обладнання 4
Автотранспорт
5
Меблi, сейфи 6-9
Вивiски
4

Iншi

12

Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються.
Знос полiпшень орендованих активiв нараховується протягом менш тривалого з двох строкiв:
строку оренди або строку їх корисного використання, крiм випадкiв, коли iснує об?рунтована
впевненiсть у тому, що Компанiя отримає право власностi на вiдповiднi активи до кiнця термiну
оренди.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi є активами з невизначеним строком
використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї.
?
5.2. Фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi iнструменти. До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в борговi та iншi
цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти,
позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на
дату, коли Компанiя приймає на себе зобов'язання придбати або продати актив, згiдно з умовами
договорiв.
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива
вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в
подальшому вiдображуються у складi фiнансових результiв.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.
Фiнансовi активи:
фiнансовi активи, доступнi для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод. До фiнансових активiв, доступних для
продажу, якi оцiнюються Компанiєю за справедливою вартiстю, належать акцiї українських
емiтентiв.
iншi фiнансовi активи:
- грошовi кошти та їх еквiваленти;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- активи перестрахування.
- залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються Компанiєю за справедливою вартiстю, вiдображаються в
балансi у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю, а змiни
справедливої вартостi визнаються у складi прибутку та збитку за перiод.
Дебiторська заборгованiсть за операцiями страхування, перестрахування та iнша дебiторська
заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiстьє не котируванi на активному ринку фiнансовi активи, що
передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно визначеними
платежiв.
Дебiторська заборгованiсть за страховими послугами - це дебiторська заборгованiсть, що
виникла в результатi реалiзацiї послуг Компанiї своїм страхувальникам, i є дебiторською
заборгованiстю, що не призначена для перепродажу, яка облiковується за справедливою
вартiстю (фактичною первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi).

Дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв за страховими виплатами визнається у момент
визнання кредиторської заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами.
Дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв, брокерiв та посередникiв визнається за
сумами премiй, отриманих ними та наданої звiтностi щодо цих премiй, але не переданих
страховику до закiнчення звiтного перiоду. Премiї облiковуються до вiдрахування комiсiй, що
сплачуються посередникам
Компанiястворює резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi, що ?рунтується на її
оцiнцi понесених збиткiв вiдносно дебiторської заборгованостi вiд страхової дiяльностi, iншої
дебiторської заборгованостi та iнвестицiй. Основними складовими цього резерву є окремо
оцiнюваний збиток, що вiдноситься до окремих значних ризикiв, та збиток, що оцiнюється на на
пiдставi iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах - це сума резервних фондiв, що
належать страховику, та якi перебувають в управлiннi МТСБУ вiдповiдно до вимог чиного
законодавства фонд захисту потерпiлих та фонд страхових гарантiй). Залишок коштiв у МТСБУ
спочатку визнається за сумою платежiв, здiйснених до централiзованих страхових резервних
фондiв пiд управлiнням МТСБУ. Крiм того, цей залишок збiльшується на суму додаткових
коштiв, якi у подальшому вiдраховуються до МТСБУ, i зменшується на суму страхових виплат
та пов'язаних з ними витрат, якi вiдшкодовуються МТСБУ за рахунок цих коштiв у частцi,
вiднесенiй на страховика. Процентнi доходи, заробленi за залишком коштiв у МТСБУ,
визнаються у складi фiнансового доходу та призводять до збiльшення залишку коштiв у
МТСБУ. Оскiльки залишок коштiв у МТСБУ не має фiксованого строку, вiн вiдноситься до
категорiї фiнансових активiв для подальшого продажу i облiковується вiдповiдним чином згiдно
з вимогами МСБУ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Станом на кiнець кожного
звiтного перiоду страховики оцiнюють залишок коштiв у МТСБУ за справедливою вартiстю з
урахуванням його iмовiрного очiкуваного вiдшкодування та процентного доходу до отримання.
Зменшення вартостi залишкiв на пiдставi знецiнення коштiв вiдображається через фiнансовий
результат у перiодi, коли прийнято визнання таких збиткiв Президiєю МТС(Б)У.
До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що включають
кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в
касi Компанiї, грошовi кошти в "дорозi", якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових
коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.
До еквiвалентiв грошових коштiв Компанiя вiдносить кошти розмiщенi на депозитних рахунках,
термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує три мiсяцi.
Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу або
частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без
iстотної затримки по "транзитнiй" угодi; i або (а) Компанiя передала практично всi ризики i
вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всi
ризики i вигоди вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Знецiнення фiнансових активiв наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює,
наявнiстю об'єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових
активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Компанiя визначає суми збитку вiд зменшення
корисностi.
До об'єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, iнше
невиконання боржниками своїх зобов'язань, реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю,
зникнення активного ринку, тощо.
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення
фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових
активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в

результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ
"випадку понесення збитку"), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi
майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.
Фiнансовi зобов'язання.
Компанiяможе мати наступнi фiнансовi зобов'язання:
дивiденди, що пiдлягають виплатi акцiонерам,
кредиторська заборгованiсть;
зобов'язання за договорами страхування.
Кредиторська заборгованiсть, пов'язанана зi страховою дiяльнiстю та зобов'язання
за
страховими контрактами будуть розглянутi окремо.
Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка фiнансових
зобов'язаньздiйснюєтся за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв.
Кредиторська заборгованiсть за послуги - включає розрахунки з постачальниками та
пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi послуги, в
тому числi з компанiями - перестраховиками i посередниками щодо продажу послуг Компанiї.
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть - включає розрахунки за усiма видами платежiв до
бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з пiдзвiтними особами,
розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями, в тому числi розрахунки iз
страхувальниками за страховими випадками.
Тестування на знецiнення фiнансових зобов'язань Компанiї проводить аналогiчно тесту на
знецiнення фiнансових активiв.
Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан Компанiї
припиняється якщо зобов'язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.
Якщо фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на
суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або
змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового
зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Договори перестрахування- як фiнансовi iнструменти.
Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв за договорами страхування i отримує суми
перестрахових вiдшкодувань у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. Переданi
ризики за договорами перестрахування, згiдно iз Законом України "Про страхування", не
звiльняють Компанiю вiд вiдповiдальностi за договорами страхування.
Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують страховi зобов'язання Компанiї, на
кожну звiтну дату оцiнюється одночасно з розрахунком страхових резервiв. Одночасно, на
кожну звiтну дату Компанiя переглядає частки перестраховикiв у страхових зобов'язаннях на
предмет їх знецiння. Компанiя монiторить фiнансовий стан перестраховика. Договорами
перестрахування передбачено надання перестраховиком промiжної фiнансової звiтностi та
iнших даних щодо платоспроможностi перестраховика.
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування є короткостроковою i
оцiнюються згiдно вiдповiдних МСФЗ.
Зазначенi оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань забезпечує достовiрнiсть та
спiвставнiсть показникiв фiнансової звiтностi Компанiї.
5.3. Активи, що утримуються для продажу або розподiлу
Довгостроковi активи чи групи вибуття, що включають активи чи зобов'язання, вiдшкодування
вартостi яких очiкується за рахунок продажу або розподiлу, а не постiйного використання,
класифiкуються як утримуванi для продажу або розподiлу.

Безпосередньо перед вiднесенням активiв чи компонентiв групи вибуття до категорiї
утримуваних для продажу виконується їх переоцiнка вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї.
Пiсля цього активи чи група вибуття оцiнюються за меншою з двох величин: за балансовою
вартiстю чи за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю. Збитки вiд
зменшення корисностi пiсля початкової класифiкацiї активiв як утримуваних для прожу або
розподiлу та подальшi прибутки чи збитки вiд переоцiнки визнаюится в прибутку або збитку.
Прибутки, що перевищують кумулятивний збиток вiд зменшення корисностi не визнаються.
Амортизацiя чи знос на довгостроковi активи, що класифiкуються як утримуванi для продажу
або розподiлу, не нараховуються.
5.4. Iнвестицiйна нерухомiсть
Представляє собою офiснi примiщення, якi утримуються з метою отримання довгострокових
доходiв вiд оренди або приросту вартостi та не використовується Компанiєю. Iнвестицiйна
нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на здiйснення операцiї.
Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за переоцiненою вартiстю,
яка являє собою справедливу вартiсть на дату переоцiнки та визначається на основi ринкових
даних за допомогою професiйних незалежних оцiнювачiв, за вирахуванням накопичених у
подальшому збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнка здiйснюється з достатньою регулярнiстю таким
чином, щоб балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi не вiдрiзнялася iстотно вiд вартостi,
яка була б визначена з використанням справедливої вартостi на звiтну дату. Прибутки або
збитки, якi виникають в результатi змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi,
включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, у якому вони виникають.
5.5. Орендованi активи.
Оренда, за умовами якої Компанiя приймає практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з
володiнням орендованими активами, класифiкується як фiнансова оренда. При первiсному
визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: за
справедливою вартiстю або за приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Пiсля
первiсного визнання актив облiковується згiдно з облiковою полiтикою, що застосовується до
цього активу.
Iнша оренда є операцiйною орендою, i орендованi активи не визнаються у звiтi про фiнансовий
стан Компанiї.
Платежi з операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом
протягомтермiнудiї договорiв оренди. Заохочення за договорами оренди, визнаються як
невiдємна частина загальних витрат за орендою протягом перiодiв дiї договорiв оренди.
Компанiя не має безвiдмовних договорiв оренди.
5.6. Резерви за зобов'язаннямита платежами
Резерви за зобов'язаннямита платежами визнаються, коли Компанiя має поточне юридичне або
конструктивне зобов'язання в результатi подiй, що сталися в минулому, коли iснує ймовiрнiсть
того, що погашення зобов'язання призведе до вiдтоку ресурсiв, що являють собою економiчнi
вигоди, i коли iснує можливiсть з достатнiм ступенем точночностi оцiнити суму зобов'язання.
5.7.Операцiї страхування.
Договори страхування та перестрахування
Всi договори (контракти), укладенi Компанiєю вiдповiдно до отриманих лiцензiй на право
здiйснення страхової дiяльностi, аналiзуються на предмет вiдповiдностi критерiям визнання

договору страхування (страхового контракту) МСФЗ 4, а саме:
чи є на початок дiї договору невизначенiсть (або ризик) щодо хоча б одного з трьох моментiв:
- ймовiрностi настання страхового випадку;
- перiоду його настання;
- розмiру можливої компенсацiїне можна передбачити.
Договiр (контракт) є договором страхування тiльки в тому випадку, якщо вiн передає значний
страховий ризик. Визнання страхових премiй пiдтверджується фактом передачi страхового
ризику страховику. Страховi премiї не визнаються у звiтностi та не пiдлягають нарахуванню без
дотримання цiєї вимоги. Датою визнання факту прийняття страховиком страхового ризику є
дата сплати страхової премiї, якщо iнше не передбачено договором (контрактом) страхування.
За договорами, що передбачають сплату страхової премiї в розстрочку, застосовується метод
нарахування - доходом, що враховується при розрахунку заробленої премiї, визнається вся
страхова премiя, що є платою страхового ризику, переданого страховику.
Страховi премiї, що вiдносяться до звiтного перiоду, вiдображаються з урахуванням усiх змiн та
уточнень, що виникають у звiтному перiодi щодо цих премiй, причому, додатковi премiї або
повернення премiй розглядаються як уточнення розмiру первiсної премiї.
При достроковому припиненнi страхування несплачена частина дебiторської заборгованостi
страхувальникiв, що вiдноситься до перiоду, в якому страхування не здiйснювалося,
розглядається як зменшення страхової премiї.
Перестрахування.У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування.
Полiтика Компанiї передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд
виду страхового продукту. Договори, якi Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими
вона має право на вiдшкодування збиткiв за одним або бiльше договорiв, емiтованихКомпанiєю
та вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори
перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до
категорiї фiнансових активiв.
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань
перед власниками страхових договорiв. Активи перестрахування включають суми до отримання
вiд перестрахових компанiй по виплачених вiдшкодуваннях, включаючи вiдповiднi витрати на
врегулювання. Кредиторська заборгованiсть за перестрахуванням являє собою зобов'язання
Компанiї передати перестраховикам премiї з перестрахування.
Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує
об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову
вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи
вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу
перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв,
щовраховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на
пiдставi аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв.
5.8. Визнання доходiв вiд страхової дiяльностi
В нарахованi (пiдписанi) премiї включаються суми, якi належать Компанiї за договорами
(контрактами) страхування (перестрахування), та набули чинностi, незалежно вiд того, отриманi
цi премiї, чи нi. Пiдписанi премiї зменшуються на суму премiй за анульованими та розiрваними
договорами страхування. Якщо очiкується, що премiї будуть сплаченi кiлькома внесками
протягом термiну дiї договору страхування, то до пiдписаних (нарахованих) премiй включають
премiї за весь термiн дiї договору страхування, якщо таким договором не передбачено iнше.
Дохiд вiд наданих послуг визначається у звiтi про сукупний дохiд у виглядi зароблених премiй
вiдповiдно до Закону України "Про страхування" та облiкової полiтики Компанiї. Заробленi
страховi премiї формуються на пiдставi договорiв страхування, що набули чинностi. Дохiд
визнається, якщо iснує впевненiсть, що Компанiя отримає вiд операцiй страхування та
перестрахування страхову премiю за прийняття вiд страхувальника вiдповiдальностi за

сплачений страхових ризик. Незароблена частина страхової премiї, що вiдноситься до
майбутнiх перiодiв, визнається в страхових зобов'язаннях як технiчнi резерви.
5.9. Визнання iнших доходiв
Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням страхової дiяльностi, а саме
вiдсотки за депозитними договорами, вiдсотки за залишками коштiв у централiзованих
резервних фондах (МТСБУ).
Iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди вiд
проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за
вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя.
Дохiд вiд сум, що отримуються в результатi реалiзацiїпереданого страхувальником або iншою
особою права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки включає дохiд, отриманий вiд
заходiв досудового врегулювання та судового захисту вiд третьої сторони, такої як
вiдповiдач,Компанiя визначає в момент отримання суми коштiв вiд реалiзацiї регресних прав.
Частки страхових виплат та вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками, зменшують
нараховану валову суму страхових виплат та страхових вiдшкодувань.
5.10. Визнання витрат
Компанiя несе витрати на здiйснення основної операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, якi
не пов'язанi iз надання послуг зi страхування.
Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутнiх
економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi
можуть бути достовiрно оцiненi.
Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток на основi безпосереднього зiставлення мiж
понесеними витратами i прибутками за конкретнмих статтями доходiв
Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток негайно, якщо витрати не створюють великi
майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати вимогам визнання активу в звiтi про фiнансовий стан.
Платежi до МТСБУ, iншi нiж платежi безпосередньо доцентралiзованих страхових резервних
фондiв (наприклад, платежi до Фонду попереджувальних заходiв), визнаються витратами того
перiоду, в якому вони виникли.
5.11. Зобов`язання за пенсiйними програмами
Компанiя нараховує та сплачує єдиний соцiальний внесок
законодавства України.

у вiдповiдностi

до вимог

5.12. Зобов`язання за виплатами працiвникам
Компанiяне здiйснює iнших виплат працiвникам, нiж виплати iз заробiтної плати та виплат, що
прирiвнюються до заробiтної плати, та не має iнших обов'язань перед персоналом за виплатами.
5.13. Податок на прибуток
Поточнi витрати на сплату податку з основної дiяльностi розраховуються згiдно вимог
українського податкового законодавства.
Для цiлей фiнансової звiтностi поточнi витрати з податку на прибуток коригуються на суми
вiдстрочених податкiв, що виникають iз-за наявностi тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю активiв та зобов'язань i їх вартiстю, що облiковується для цiлей оподаткування. За

наявностiтакi коригування приводять, за необхiдностi, до вiдображення у звiтностi
вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань.
Для визначення витрат з податку за основною дiяльнiстю, а також з податку на прибуток вiд
iншої дiяльностi, застосовується метод розрахунку зобов'язань по звiту про фiнансовий стан.
Сума активiв i зобов'язань по вiдстроченому оподаткуванню розраховується на основi
очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових
рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована.
Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть того, що
майбутньої суми прибутку до оподаткування буде досить для реалiзацiї вiдстрочених
податкових активiв. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан Компанiяпереоцiнює
невизнанi вiдстроченi податковi активи. Компанiявизнає ранiше не визнаний вiдстрочений
податковий актив тiльки в частинi, в якiй iснує вiрогiднiсть його реалiзацiї при отриманнi
майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, Компанiя зменшує балансову
вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової
реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках.
У груднi 2010 року в Українi був прийнятий Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 року, а в
частинi податку на прибуток пiдприємств - з 1 квiтня 2011 року. Новий Податковий кодекс
передбачає, крiм iншого, зближення бухгалтерського та податкового облiкiв.
Для розрахунку податку на прибуток вiд страхової дiяльностi застосовувались наступнi ставки
податку на прибуток:
з 1 квiтня 2011 року по 31 грудня 2012 року - 3% вiд доходу у виглядi суми страхових платежiв
(страхових внескiв, страхових премiй), отриманих (нарахованих) страховиками-резидентами за
договорами страхування, спiвстрахування та перестрахування ризикiв на територiї України або
за її межами;
з 1 сiчня 2013 по 31 грудня 2014- Змiнами, внесеними Законом № 5412 до ст. 156 Податкового
кодексу, закрiплено дiючу систему оподаткування страховикiв, тобто ставка податку на
прибуток з "валових премiй" становила 3 %.У цiлях оподаткування до доходiв вiд страхової
дiяльностi разом зi страховими премiями за договорами страхування, перестрахування i
спiвстрахування (зменшеними на перестрахувальнi платежi) включено низку iнших страхових
доходiв, нарахованих страховиком при здiйсненнi страхової дiяльностi.
До таких доходiв, зокрема, включено:
o суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування,
спiвстрахування, перестрахування; доходи вiд реалiзацiї права регресної вимоги страховика до
страхувальника або iншої особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки, в частинi перевищення над
виплаченими страховими вiдшкодуваннями;
o суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, аварiйного
комiсара та аджастера, страхового брокера та агента; суми повернення частки страхових
платежiв за договорами перестрахування у разi їх дострокового припинення;
o винагороди i тантьєми за договорами перестрахування тощо.
Для розрахунку податку на прибуток вiд iншої дiяльностi застосовувалися наступнi ставки
податку на прибуток:
з 1 сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року
21
%;
з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року
19
%;
з 1 сiчня 2014 року до 31 грудня 2014 року
18
%.
З 01.01.2015 року до Податкового кодексу внесено суттєвi змiни щодо оподаткування прибутку
вiд страхової дiяльностi.
Страховi компанiї було переведено на загальну систему оподаткування за ставкою 18%, а також
залишено, як складову частину податку на прибуток, податок на доходи вiд надходжень
страхових премiй за ставкою 3%. Тобто, страховi премiї за договорами страхування фактично
оподатковуються двiчi: за ставкою 3% вiд валового надходження та за ставкою 18% у складi

зароблених страхових премiй.
Беручи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових
активiв i зобов'язань щодо податку на прибуток Компанiї проводилась на основi суджень
керiвництва Компанiї, i базувалась на iнформацiї, яка була в його розпорядженнi на момент
складання цiєї фiнансової звiтностi.
5.14. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiють на дату
здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, що номiнованi в iноземних валютах на
на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки або
збитки вiд курсових рiзниць по монетарних статтях є рiзниця мiж амортизованою вартiстю у
функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою з урахуванням ефективного вiдсотка
та платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованiй за курсом
обмiну на кiнець звiтного перiоду. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi,
визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною
собiвартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї.
МСБО 21 розподiляє курсовi доходи (витрати мiж звичайнми доходами (витратами) та тими, що
вiдносяться до iншого сукупного доходу та не передбачає розподiл курсових рiзниць на
операцiйнi та не операцiйнi. МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" вимагає прибутки вiд
курсових рiзниць подавати на нетто-основi та вiдображати у звiтi ро сукупний дохiд окремою
статею. Але, враховуючи , що Компанiя надає звiтнiсть за МСФЗ за формами, затвердженими
Мiнiстерством фiнансiв, було прийнято рiшення вiдображати курсовi рiзницi як доходи
(витрати) вiд операцiйної рiзницi.
Так як незважаючи на те, що з березня 2014 року НБУ оголосив про перехiд до режиму
плаваючого валютного курсу, що призвело до знецiнення нацiональної валюти, в Українi
спостерiгається значний дефiцит надходження iноземної валюти, управлiнський персонал
вважає, що офiцiйнi курси НБУ надають найкращi наближення до поточних обмiнних курсiв, що
дiють на звiтну дату. Тобто, при пiдготовцi цього фiнансового звiту керiвництво застосовуєдля
монетарних статей офiцiйнi курси НБУ, отриманi з офiцiйно опублiкованих джерел для
перерахунку операцiй i залишкiв в iноземнiй валютi.
Курси обмiну гривнi, якi були використанi при пiдготовцi цiєї звiтностi наступнi:
Валюта
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Долар США 27,190858
24,0006
Євро 28,422604
26,2231
Росiйський рубль 0,045113
0,0329
5.15. Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики.
Вплив змiни облiкової полiтики на подїї i операцiї, що вiдбуваються (вiдбувались) в Компанiї
Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Компанiї встановлюється у
разi:
- змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Компанiї);
- змiн вимог органу, що затверджує стандарти бухгалтерського облiку (вносяться змiни чи
доповнення до тих чи iнших стандартiв);
- змiни забезпечать достовiрнiше вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi
Компанiї.
Вплив змiни облiкової полiтики на подiї й операцiї минулих перiодiв Компанiя вiдображає у
звiтностi шляхом:
- коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року;
- повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв;
Змiна облiкової полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику Компанiя
розкриває й обгрунтовує у примiтках до фiнансової звiтностi за поточний звiтний перiод.

Облiкова полiтика застосовується Компанiєю щодо подiй i операцiй з моменту їх виникнення.
Не є змiною облiкової полiтики встановлення облiкової полiтики для:
- подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй;
- подiй або операцiй, якi не вiдбувались ранiше.
Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та облiкових оцiнок, то це розглядається i
вiдображається як змiна облiкових оцiнок.
Не є змiною облiкової полiтики Компанiїзмiна визначення облiкових оцiнок.
Облiкова оцiнка - це попередня оцiнка, яка використовується Компанiєю з метою розподiлу
витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути переглянута, якщо
змiнюються обставини, на яких вона грунтувалася, або отримано додаткову iнформацiю. Змiни
облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не стосуються минулого.
Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Компанiя включає до тiєї статтi звiту про фiнансовi
результати, яка ранiше застосовувалась для вiдображення доходiв або витрат, пов'язаних з
об'єктом такої оцiнки, в тому перiодi, в якому вiдбулася змiна, а також в наступних перiодах,
якщо змiна впливає на цi перiоди.
Внесення змiн до облiкової полiтики, що стосуються майбутнiх перiодiв, застосовуються з
початку нового звiтного перiоду, i оформлюється вiдповiдним наказом про внесення змiн до
облiкової полiтики Компанiї.
У випадках, коли Компанiя розпочинає здiйснювати новi операцiї, або у випадку змiн окремих
законодавчих норм, введення положень з облiку, яких Компанiя не могло передбачити
заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом звiтного перiоду (року) i
застосовуватисяКомпанiєю з дати затвердження таких змiн.
Керiвництво Компанiї вважає, що декларуючи перехiд до складання фiнансової звiтностi
Компанiї за МСФЗ з 01.01.2012 року та керуючись Законом № 3332 - Закон України вiд
12.05.2011 р. № 3332-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" для складання фiнансової звiтностi Компанiя у звiтному перiодi
здiйснювала вiдповiднi послiдовнi процедури iз
застосування Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (за текстом - МСФЗ), якщо вони не суперечать Закону "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
6. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ. ОЦIНКИ I ПРИПУЩЕННЯ
При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво Компанiї повинно робити
оцiнки та припущення , якi мають вплив на вiдображенi суми активiв та зобов'язань , розкриття
умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ та
вiдображенi суми доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, покладенi в основу припущення, постiйно
переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони
вiдбуваються, а також в iнших майбутнiх перiодах.
Оцiнка зобов'язань за договорами страхування
Технiчнi резерви
Резерв незароблених премiй.
Компанiя розраховує резерв незароблених премiй (UPR) методом 1/365 за договорами
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, як
передбачено Законом України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв" вiд 01.07.2004 р. №1961-IVзi змiнами та
доповненнями.1
За iншими видами страхування, якi здiйснює Компанiя, розрахунок резервiв незароблених
премiй здiйснюється за методом ? , що передбачено Законом України "Про страхування" та
Методикою формування , облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування,

iншими, нiж страхування життя, вiд 17.12.2004р. № 3402 зi змiнами та доповненнями.
У звiтностi для нацiонального регулятора Компанiя вiдображає цей резерв iз застосуванням
коефiцiєнта0,8, що допускається нацiональними законодавчо-нормативними актами. Визнання
зобов'язань за договором зазвичай починається з дати пiдписання, але якщо зобов'язання за
контрактом починаються пiзнiше дати пiдписання, Компанiя визнає свої зобов'язання з дати
початку покриття ризикiв за договором, що повнiстю вiдповiдає вимогам Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку.
Резерв заявлених збиткiв
Резерв заявлених збиткiв (RBNS) розраховується журнальним методом на пiдставi оцiнки
зобов'язань за кожним зверненням окремо.
Збитки визнаються та резерв нараховується Компанiєю за першим зверненням застрахованої
особи. Сума резерву визначається на пiдставi iнформацiї,отриманої вiд страхувальника
(застрахованої особи). Остаточний розмiр збитку уточнюється зарезультатами експертизи або за
iншими документами, що йогопосвiдчують.
З огляду на полiтику Компанiї щодо визнання збиткiв, Компанiя, як правило, використовує
найвищу оцiнку збитку при формуваннi резерву заявлених збиткiв ( RBNS) за всiма видами
страхування, з огляду на те, що не всi збитки пiдтвердженi експертизою на звiтну дату, а отже
оцiнка є бiльш пруденцiальною.
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Методи та використанi припущення
Резерв збиткiвякi виникли, але не заявленi (IBNR), розраховуєтьсяКомпанiєю за договорами
ОСЦПВВНТЗ на кожну звiтну дату за методомБорнхуеттера-Фергюссона.
Резерв витрат на врегулювання збиткiв
Компанiя використовує припущення, що розмiр витрат на врегулюванняне перевищує 3% вiд
розмiру резерву.
На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює тестування достатностi сформованих технiчних
резервiв для майбутнiх страхових випадкiв запоточними договорами (LAT).При проведеннi
тесту на достатнiстьвикористовується краща оцiнка, а отже враховуються всi
коригуваннярезервiв, зробленi актуарiєм. На основi цих резервiв формується оцiнкащодо рiвня
збитковостi видiв страхування, та оцiнка майбутнiх грошовихпотокiв, за усiма чинними на
звiтну дату договорами.
Тест проводиться на рiвнi агрегацiї за кожним видом страхування,так як кожен вид страхування
в Компанiї є портфелем однорiдних ризикiвз подiбними характеристиками щодо ризику. Це
означає, що навiть якщо сукупний результат тесту виявиться профiцитом, URR все одно буде
визнаватись на рiвнi кожного виду страхування окремо.
Резерв коливання збитковостi
Вiдповiдно до МСФЗ 4 цей резерв не вiдноситься до технiчних страхових резервiв. Його
формування передбачено нацiональним законодавством за ОСЦПВВНТЗ. Компанiя
дотримувалася цих вимог щодо оцiнки формування цього виду резерву. Резерв вiдображається у
звiтi про фiнансовий стан у власному капiталi у складi iнших резервiв. Його збiльшення
(зменшення) коригується збiльшенням (зменшенням) нерозподiленого прибутку i вiдповiдно
власного капiталу.
Резерв катастроф
Страховики, якi отримали в установленому порядку лiцензiї на проведення обов'язкового
страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду та є членами Ядерного страхового

пулу, зобов'язанi формувати та розмiщувати технiчнi резерви за цим видом страхування згiдно з
Порядком i правилами формування, розмiщення та облiку страхових резервiв з обов'язкового
страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду, затвердженими розпорядженням
Держфiнпослуг вiд 13 листопада 2003 року № 123, зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї
України 02 грудня 2003 року за № 1107/8428. Згiдно МСФЗ 4 цей резерв також не вiдносить до
технiчних страхових резервiв Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у власному
капiталi у складi iнших резервiв. Його збiльшення (зменшення) коригується збiльшенням
(зменшенням) нерозподiленого прибутку i вiдповiдно власного капiталу.
Можливiсть знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв
Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в Українi, продовження девальвацiї української гривнi,
нестача лiквiдних коштiв в банкiвському секторi, непрогнозований процес нагляду за
банкiвським сектором призводять до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi
вiдшкодування депозитiв, коштiв на поточних рахунках та еквiвалентiв грошових коштiв у
банкiвських установах. Тобто, у разi, якщо банки не зможуть повернути Компанiї грошi та їх
еквiваленти та кошти по депозитах пiсля 31 грудня 2016 року, необхiдно буде вiдобразити в
облiку додатковi збитки вiд знецiнення. Тому Компанiя свiдомо використовує бiльш короткi
термiни депозитних вкладiв та розмiщення коштiв у найбiльш надiйних банках, навiть за умови
втрати можливого додаткового доходу та оцiнює справедливу вартiсть грошових коштiв та їх
еквiвалентiв за їх теперiшньою вартiстю.
Оцiнка фiнансових iнвестицiй
Справедлива вартiсть iнвестицiй в ПАТ ЗНВКIФ "БРОКБIЗНЕС" та ПВIФ НВЗТ "Капiтал"
Управлiнський персонал оцiнює справедливу вартiсть iнвестицiй в ПАТ "ЗНВКIФ
"БРОКБIЗНЕС" та ПВIФ НВЗТ "КАПIТАЛ"на основi моделi дисконтованої вартостi грошових
потокiв та методу доданої економiчної вартостi, що включає ряд припущень. При визначеннi
справедливої вартостi використовується ставка дисконтування, визначена з урахуванням ризикiв
емiтента.
Для оцiнки справедливої вартостi Компанiя використовує, по мiрi можливостi, данi, отриманi з
вiдкритих ринкових джерел. У разi нашого емiтента справедлива вартiсть розглядається за
iєрархiєю 3 рiвня - вхiднi данi щодо активу, якi не ?рунтуються на наявних ринкових даних.
Оцiнка справедливої вартостi має апроксимувати цiну, яка була б отримана при продажу
активу у ходi звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв'язку з
невизначенiстю та використанням суб'єктивних суджень справедлива вартiсть не повинна
розглядатися як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажу активу.
Справедлива вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй
Оцiнки справедливої вартостi iнших фiнансових iнвестицiй проводились на пiдставi котирувань
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" http://www.ux.ua.
Створення поточних забезпечень
Компанiя створює наступнi забезпечення, якi класифiкує як поточнi та якi можна досить точно
оцiнити:
Резерв пiд забезпечення виплат вiдпусток
Резерв пiд забезпечення виплат за судовими позовами, якi Компанiя може оцiнити.
Справедлива вартiсть об'єкта iнвестицiйної нерухомостi
Iнвестицiйна нерухомiсть була переоцiнена iз залученням професiйного оцiнювача. Згiдно Звiту
про оцiнку майна вiд 17.06.2014, наданого незалежним експертом ПП Манжос О.А. (сертифiкат
суб'єкта оцiночної дiяльностi № 15171/13 виданий 16.09.2013р. Фондом державного майна
України), справедлива вартiсть об'єкта iнвестицiйної нерухомостi склала 1339 тис.грн.
У 2016 роцi Керiвництво не переоцiнювало балансову вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, так

як проведений аналiз ринкових цiн на аналогiчнi об'єкти нерухомого майнасуттєво не змiнилися
протягом звiтного року.Тому прийнято рiшення за справедливу вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi вважати балансову на звiтну дату.
7.

НОВI СТАНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 2016 р.
не застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Керiвництво компанiї планує
застосувати цi стандарти, змiни та тлумачення, коли вони набудуть чинностi.
Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" (МСФЗ
15) встановлює принципи необхiдностi визнання, суми визнання та моменти визнання доходу
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Вiн замiнює дiючiiнструкцiї з питань визнання
доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), якi у поточний перiод мiстяться у МСБО
18 "Визнання доходу", МСБО 11 "Будiвельнi контракти" та КТМФЗ 13 "Програми лояльностi
клiєнта". Головний принцип нового стандарту полягає в тому, що суб'єкт господарювання
визнає доходи для вiдображення факту передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що
вiдображає винагороду, яку суб'єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на такi товари або
послуги. Новий стандарт вдосконалює процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо
методiв визнання операцiй, ранiше не врегульованих у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї
з визнання доходiв за договорами з кiлькома складовими. МСФЗ 15 чинний для рiчних перiодiв,
що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому суб'єкт господарювання має право на
його дострокове застосування. Компанiя наразi аналiзує потенцiйний вплив на її окрему
фiнансову звiтнiсть у результатi застосування МСФЗ 15. Але, на нашу думку, вiн не матиме
суттєвого впливу за звiтнiсть компанiї, так як для страхової дiяльностi не застосовується.
Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi 16"Оренда" (МСФЗ 16) запроваджує єдину модель
облiку для орендарiв, яка вимагає вiд орендарiв визнавати активи та зобов'язання за всiма
договорами оренди, за винятком випадкiв, коли строк оренди становить 12 мiсяцiв або менше
або орендований актив має низьку вартiсть. Орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати
оренду як операцiйну оренду та фiнансовий лiзинг, тобто пiдхiд МСФЗ 16 до облiку для
орендодавцiв по сутi не мiняється порiвняно з МСБО 17, що дiяв ранiше. МСФЗ 16 є чинним для
рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiзнiше, i при цьому дозволяється його
дострокове застосування за умови одночасного виконання вимог МСФЗ 15 "Виручка за
контрактами з клiєнтами".
Компанiя наразi аналiзує потенцiйний вплив на її окрему фiнансову звiтнiсть у результатi
застосування МСФЗ 16.
"Розкриття iнформацiї" - Змiни до МСБО 1 (випущенi у груднi 2014 р.; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2016 р. або пiзнiше). Змiни цього стандарту уточнюють
поняття суттєвостi та роз'яснюють, що органiзацiя не зобов'язана розкривати iнформацiю,
розкриття якої вимагають МСФЗ, якщо така iнформацiя не є суттєвою, навiть якщо МСФЗ
мiстить перелiк конкретних вимог або визначає їх як мiнiмальнi вимоги. Також до цього
стандарту включено новiiнструкцiї про промiжнi пiдсумковi суми у фiнансовiй звiтностi,
зокрема, зазначено, що такi промiжнi пiдсумковi суми (а) мають включати статтi, визнання та
оцiнка яких здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ; (б) мають бути представленi та названi таким
чином, щоб забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових сум; (в) мають
застосовуватися послiдовно у рiзних перiодах; та (г) не можуть бути представленi так, що
видiляються бiльше, нiж промiжнi пiдсумковi суми та пiдсумковi суми, яких вимагають МСФЗ.
Розкриття iнформацiї за 2016 рiк на нашу думку, не суперечить вимогам щодозмiн до нього.
З 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, застосовуються змiни до наступних стандартiв:
Виправлення до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" щодо придбання часток у спiльних операцiях.
Змiни до МСБО 16 "Основнi засоби" та змiни до МСБО 38 "Нематерiальнi активи", що
встановлюють, що "дохiдний, що баується на виручцi" метод амортизацiї є неприйнятним.

Змiни до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" згiдно яким суб'єкту господарювання надається
можливiсть оцiнки iнвестицiй за методом участi в капiталi при складаннi окремої звiтностi.
Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" уточнюють формат подання iншого сукупного
доходу.
Змiни в МСБО 28, МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття
iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання". Стислий опис змiн: якщо
материнська компанiя (iнвестицiйний суб'єкт господарювання) оцiнює вкладення в дочiрнi
пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, вона звiльняється вiд
консолiдацiї.
Перерахованi стандарти не мають суттєвого впливу на звiтнiсть компанiї за 2016 рiк.
РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА IНШI ПОЯСНЕННЯ
8. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
8.1 Короткостроковi депозити в банках
тис. грн.
Валюта
За рiк, що закiнчився 31.12.16 р. За рiк, що закiнчився 31.12.15 р.
UAH 17 239 16 090
USD 49 645 46 842
EUR 3 514 7 566
Всього
70 398 70 498
8.2 Грошовi кошти на поточних рахунках
тис. грн.
Валюта
За рiк, що закiнчився 31.12.16р.
UAH 5 778 5 219
RUB 128 22
USD 12 415 18 845
EUR 243 212
Всього
18 564 24 298
8.3 Грошовi кошти в дорозi
тис. грн.
Валюта
За рiк, що закiнчився 31.12.16р.
UAH
RUB
USD
EUR
Всього
0
0
8.4 Грошовi кошти в касi
тис. грн.
Валюта
За рiк, що закiнчився 31.12.16р.
UAH 6
3
RUB
USD
EUR
Всього
6
3

За рiк, що закiнчився 31.12.15р.

За рiк, що закiнчився 31.12.15р.

За рiк, що закiнчився 31.12.15р.

Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо депозитiв в банках за кредитною якiстю на
основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих рейтинговим агентством "Кредит-Рейтинг".
?

тис.грн.
За рiк, що закiнчився 31.12.16р. За рiк, що закiнчився 31.12.15р.
Не простроченi i не знецiненi
- рейтинг uaA- та вище
63 248 64 348
- рейтинг uaBBB
7 150 6 150
- рейтинг uaBB
0
не мають рейтинг за нац.шкалою
0
Всього депозитiв в банках 70 398 70 498
Протягом 2016 року процентна ставка за банкiвськими депозитами в гривнях складала 7%-19%
рiчних в залежностi вiд дати розмiщення та погашення депозитiв.Процентна ставка за
депозитами в доларах США та ЄВРО складала 1%-10%.
Компанiя складає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом вiдповiдно з вимогами
МСБО 1 та МСБО 7.
Основним джерелом надходжень коштiв вiд операцiйної дiяльностi є надходження страхових
платежiв
вiд страхувальникiв за договорами страхування. Надходження
коштiв вiд
iнвестування коштiв страхових резервiв компанiя отримує вiд вiдсоткiв за депозитними
договорами та вiдображає їх в роздiлi руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi. Основними
напрямом вiдтоку грошових коштiв є страховi виплати (операцiйна дiяльнiсть). Надходжень вiд
фiнансових операцiй не було.
9. ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Всього фiнансових iнвестицiй наявних для продажу, якi облiковуються за справедливою
вартiстю, що оцiнюється за бiржовими котируваннями
тис. грн.
Вид ЦП
Справедлива вартiсть
На 31.12.2016
На 31.12.2015
Всього:
акцiї 580 555
Змiна справедливої вартостi 2016
25
Змiна справедливої вартостi за 2015
-112
Оцiнки справедливої вартостi iнших фiнансових iнвестицiй проводились на пiдставi котировок
ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" http://www.ux.ua
Всього фiнансових iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства:
тис.грн.
Вид ЦП
Справедлива вартiсть
На 31.12.2016
На 31.12.2015
Всього:
74 226 75031
акцiї 71 818 72 639
iнвестицiйнi сертифiкати 2 408 2 392
Змiна справедливої вартостi
-805 -10141
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.

?

10. ОСНОВНI ЗАСОБИ , НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
Основнi засоби на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року представленi таким чином:
Основнi засоби
2016р.
тис.грн.
Групи основних засобiв Залишок на 31.12.2015
На-дiйш-ло за 2016 рiк
Переоцiнка
(дооцiнка +,уцiнка -)
Вибуло за 2016 рiк Нараховано амортизацiї за 2016 рiк
Втрати
вiд змен-шення корис-ностi
Iншi змiни за 2016 рiк
Залишок на 31.12.2016
первiсна (переоцiнена) вартiсть
зносу первiсна (переоцi
нена) вартiсть
знос
первiсна (переоцiнена) вартiсть

Знос

(пе-реоцiне-ної)

первiс-ної (пе-реоцiне-ної) вартостi
знос

1
3
4
5
6
7
8
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
1 537
30 592 7 019
Машини та обладнання
1489 474 26
1 513 528
Транспортнi засоби 3091 3009 549
3 217 2590
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 2563
2 624 2 513
Iншi основнi засоби 4358 4137
4 353 4 169
Разом 42093 15616 681
475
2015р.
тис.грн.
1
3
4
5
6
7
8
Будинки, споруди та передавальнi пристрої
1537 0
0
0
30592 5483
Машини та обладнання
1434 437 64
0
1489 474
Транспортнi засоби 3689 3600 0
0
3091 3009
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 2609
0
0
0
2563 2513
Iншi основнi засоби 4499 4221 22
0
4358 4137
Разом 42823 14408 111 0
0
841
?
Нематерiальнi активи
2016р.
тис.грн.

первiс-ної

9
10
11
30592 5483

424

12

13

2

1

57

424

5

2513 106
6
464

43
6

вартостi

зносу

14

15

32

33

35

1 667

42 299 16 819

9
10
11
30592 3946 0

12
0

13
0

14
0

15
0

0

0

9

9

46

0

0

0

598

598

7

0

0

0

2204 25

0

0

71

71

380

0

163

153

69

0

0

0

831

2039 0

0

0

42093 15616

1
3
4
5
6
7
8
Права на об'єкти промислової власностi 59
42
40
Авторське право та сумiжнi з ними права948
799 93
Iншi нематерiальнi активи 720 85
47
723 693
Разом
1727 985 47
0
0
209
2015
тис.грн.

9
36

10

11

12

864

209

50

13
16

14
-4

15
0

149

772

1

44

-560

49

0

0

0

1564 826

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Права на об'єкти промислової власностi 79
48
0
20
20
8
59
36
Авторське право та сумiжнi з ними права1035 838 3
90
70
1
93
948 864
Iншi нематерiальнi активи 698 54
28
6
6
39
720 85
Разом
1812 940 31
0
0
116 96
48
0
93
1727 985
Iнвестицiйна нерухомiсть
Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за переоцiненою вартiстю,
яка являє собою справедливу вартiсть на дату переоцiнки та визначається на основi ринкових
даних за допомогою професiйних незалежних оцiнювачiв, за вирахуванням накопичених у
подальшому збиткiв вiд знецiнення.
Iнвестицiйна нерухомiсть була переоцiнена iз залученням професiйного оцiнювача. Згiдно Звiту
про оцiнку майна вiд 17.06.2014, наданого незалежним експертом ПП Манжос О.А. справедлива
вартiсть об'єкта iнвестицiйної нерухомостi склала 1339 тис.грн.
У 2016 роцi Компанiя не переоцiнювала балансову вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, так як
проведений аналiз ринкових цiн на аналогiчнi об'єкти нерухомого майнасуттєво не змiнилися
протягом звiтного року.
Тому за справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визнано балансову на звiтну дату, що
становить 1339 тис.грн.
Станом на звiтну дату вiдсутнi обмеження щодо можливостi отримання прибутку вiд
нерухомостi, а також суттєвi зобов'язання щодо реконструкцiї iнвестицiйної нерухомостi.
11. ЗАЛИШОК КОШТIВ У ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВНИХ ФОНДАХ
тис.грн.
2016 р.
2015 р.
Вартiсть придбання Справедлива вартiсть
Вартiсть придбання Справедлива
вартiсть
Внесок до МТСБУ 6 293 6 293 6458 6458
Зменшення корисностi
(515) (515)
Всього
5 778 5 778 6458 6458
?
12.ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬТА ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 року та на 31 грудня 2015 року включає:
тис.грн.
На 31.12.2016 р.
На 31.12.2015р.
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 8 391 7044

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
29 243 9945
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
1 617 2000
Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами 514 744
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 10 757 11097
Кредиторська заборгованiстьстаном на 31.12.2016 року та на 31 грудня 2015 рокувключає:
тис.грн.
На 31.12.2016 р.
На 31.12.2015р.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
В т.ч. Поточна заборгованiсть з податку на прибуток 13
13
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
Поточнi забезпечення
1 896 1439
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
23 475 23375

1 184 896
13
13
980 1158
3 996 3830

Поточнi забезпечення станом на 31.12.2016р. та на 31.2.2015р. включають в себе:
тис. грн.
На 31.12.2016 р.
На 31.12.2015р.
Забезпечення виплат вiдпусток
1 112 1 035
Забезпечення iнших виплат i платежiв
784 404
Всього
1 896 1439

?
13. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО СУМИ КУРСОВИХ РIЗНИЦЬ
2016 р.
2015 р.
Суми курсових рiзниць, визнаних у прибутку та збитку нетто 9 264 29 583
в тому числi
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi
17 994
64 020
Втрати вiд курсової рiзницi 8 730 34 437
Суми чистих курсових рiзниць, визнаних в iншому сукупному прибутку та накопиченi у статтях
власного капiталу 14.ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Визнанi активи та пасиви по вiдстроченому оподаткуванню
На 31.12.2016р.Компанiя оцiнює вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi

зобов'язання рiвними нулю.
15. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
15.1. Iнформацiя про сформованийстатутний капiтал
Статутний капiтал станом на 31 грудня 2016 року та 31.12.2015року представлений таким
чином:
На 31.12.2016р.
Кiлькiсть акцiй
тис.грн
Акцiонер 1 183572
Акцiонер 2 36346 9,9%
Акцiонер 3 35980 9,8%
Акцiонер 4 35980 9,8%
Акцiонер 5 35981 9,8%
Акцiонер 6 7343 2%
Акцiонер 7 31942 8,7%
Всього:
367 144

На 31.12.2015р.
Частка,%
Сума, тис.грн Кiлькiсть акцiй
50%
5 089
5 037
5 037
5 037
1 028
4 472
100%

Частка,%

Сума,

25 700 183572
50% 25 700
36346 9,9% 5 089
35980 9,8% 5 037
35980 9,8% 5 037
35981 9,8% 5 037
7343 2%
1 028
31942 8,7% 4 472
51 400 367 144
100% 51 400

Зареєстрований i повнiстю сплачений статутний капiтал Компанiї на 31.12.2016 року складає 51
400 тис. грн. i складається з 367 144 простих акцiй номiнальною вартiстю 140 грн. за 1 акцiю.
Усi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу.
У поточному роцi дивiденди не нараховувалися
15.2.Резервний капiтал
Компанiя має право формувати резервний капiтал згiдно закону "Про акцiонернi товариства" у
розмiрi 15%. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку
Компанiїабо за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого розмiру
резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5% чистого
прибутку за рiк.
тис.грн.
На 31.12.2016р.
На 31.12.2015р.
Резервний капiтал

5 000 5000

15.3. Нерозподiлений прибуток
тис.грн.
На 31.12.2016 р.
На 31.12.2015р.
Загальна сума нерозподiленого прибутку 90 617 84 783
За 2015 р.
Чистий прибуток за перiод 5 206 556
В 2015р.
Виплачено дивiдендiв
Нараховано та виплачено
5 545
Збiльшення нерозподiленого прибутку на 626 тис.грн. на 31.12.2016 р.вiдбулося за рахунок
перерахунку iнших резервiв (резерв коливання збитковостi за обов'язковим страхуванням
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв та резерву
катастроф ), що облiковуються у складi власного капiталу

Зменшення нерозподiленого прибутку на 1 608 тис.грн. на 31.12.2015 р.вiдбулося за рахунок
перерахунку iнших резервiв (резерв коливання збитковостi за обов'язковим страхуванням
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв та резерву
катастроф ), що облiковуються у складi власного капiталу.
15.4. Капiтал в дооцiнках
тис.грн.
На 31.12.2016р.
На 31.12.2015р.
Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв

83

83

15.5. Iншi резерви
Рядок "Iншi резерви" у капiталi включає всi iншi компоненти капiталу, якi не показуються
окремо у складi капiталу (iншi резерви у капiталi). Згiдно iз законодавством Компанiя
зобов'язана
створювати резерв
коливання збитковостi та резерв катастроф (резерви
вирiвнювання).
Компанiя розраховує суми цих резервiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства та
вiдповiдних нормативних актiв, i вiдображає їх у складi iнших резервiв у капiталi як розподiл
нерозподiленого прибутку, а не як витрати у звiтi про сукупнi доходи. Будь-яке використання
цих резервiв показується як переведення з категорiї iнших резервiв у капiталi до категорiї
нерозподiленого прибутку. Резерв коливання збитковостi та резерв катастроф, вiдображенi у
капiталi, не пiдлягаєють перевiрцi адекватностi зобов'язань.
Станом на 31.12.2016 року резерви складали 10 511 тис.грн., ут.ч.:
9 977 тис.грн. -резерв катастроф;
534 тис.грн. - резерв коливань збитковостi.
Станом на 31.12.2015 року резерви складали11 137 тис.грн., у т.ч.:
9 455 тис.грн. -резерв катастроф;
1 682 тис.грн. - резерв коливань збитковостi.
?
16. ВАЛОВА СУМА ОТРИМАНИХ ДОХОДIВ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Валова сума отриманих доходiв протягом 2016 та 2015 рр. представлена таким чином:
тис.грн.
За 2016 р.
За 2015 р.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг зi страхування (заробленi страховi платежi)
112 035
Суми, повернутi вiд реалiзацiї регресних вимог 3 142 3 347
Iншi операцiйнi доходи
10 226 30 733
Всього
125 403
139 896

105 816

17. ДОХОДИ ВIД IНВЕСТУВАННЯ КОШТIВ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВIВ
тис.грн.
2016 р.
2015 р.
Доходи вiд iнвестування коштiв страхових резервiв отримувалися як процентнi доходи вiд
розмiщення коштiв на депозитних рахунках
5 930
8 219
18. ЧИСТI СТРАХОВI ВИПЛАТИ ТА ВIДШКОДУВАННЯ

За 2016 та 2015 рр. склали:
тис.грн.
За 2016 р.
За 2015 р.
Чистi виплати страхових вiдшкодувань 46 679 44 486
19.АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати протягом 2016 та 2015 рр. включали:
тис.грн.
Витрати
За 2016 р.
За 2015 р.
Матерiальнi затрати 1 587 2 061
Витрати на оплату працi 8 248 8 441
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1 725 2 833
Амортизацiя 1 724 2 087
Витрати з оренди 4 216 2094
Послуги зв'язку
357 335
Послуги банкiв
816 596
Консультацiйнi та юридичнi послуги
20 930 22 194
Витрати на вiдрядження та представницькi
76
94
Обслуговування програмного забезпечення
2 700 2 804
Податки
232 137
Професiйнi послуги 1 364 3704
Послуги охорони 209 205
Iншi витрати 82190 60 409
Всього
124 922
107 994
20. ДОХОДИ (ВИТРАТИ) ВIД ЗМIНИ IНШИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВIВ
тис.грн.
2016р. 2015р.
Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв

-3 326 -5708

21. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
тис.грн.
2016р. 2015р.
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (аквiзицiйнi витрати)
19 886
16 879
Iншi витрати на збут2 400 3 274
Всього:
22 286 20 153
22. ПIДПИСАНI СТРАХОВI ПРЕМIЇ
Загальний обсяг надходження страхових платежiв за 2016 рiк склав 125 292 тис. грн., за 2015
рiк - 118525 тис грн.

тис.грн.
Види страхування Страхова премiя з урахуванням припинень 2016 рiк
Страхова премiя з
урахуванням припинень 2015 рiк Змiни
за добровiльними договорами:
Страхування вiд нещасних випадкiв
1 461 1 187 274
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
950 2340 -1390
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
47 991 46 482 1 509
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
6 139 5287 852
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 6 582 9028 -2 446
Страхування майна (iншого, нiж передбачено графами 7 - 12) 7 561 8136 -575
Страхування сiльськогосподарської продукцiї 3 926 1 843 2 083
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14
цiєї статтi) 2 465 3 727 -1 262
Iнше 5 115 4 873 242
Валовi надходження страхових платежiв 82 191 82 903 -712
за обов'язковимими договорами :
Страхування цивiльної цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв (за звичайними договорами)
30 284
26479
3 805
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може
бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту
9 198
5 984
3 214

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 964

988

-24

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування
1 682
921
761
Iнше 972 1 250 -278
Валовi надходження страхових платежiв
43 100
35622 7 478
Страхування моторних ризикiв - Каско, Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту, Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, Страхування нещасних випадкiв на транспортi.Цей портфель показує
позитивну динамiку збiльшення портфелю на 5,08%. Найбiльше зростання премiї у 2016 роцi:
-14% у страхуваннi цивiльної цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних
транспортних засобiв (за звичайними договорами)
Збiльшення премiї в даному класi спричинили:
розробка нових продуктiв, що вiдповiдають ринковим змiнам;

баланс цiни i якостi продуктiв страхування;
ефективна процедура поновлення договорiв;
тiсна спiвпраця с брокерами i агентами;
ефективна система управлiння ризиками
залученню нових агенцiй з портфелями ризикiв, що вiдповiдають прийнятiй в компанiї
полiтицi.
Страхування майнових ризикiв - Вогневi ризики, Страхування оселi та Страхування будiвельномонтажних ризикiв. У 2015 роцi ми можемо спостерiгати валовий спад портфелю в порiвняннi з
2015 роком. Портфель залишається прибутковим за рахунок високих мiжнародних стандартiв
андерайтингу, яких прийнято дотримуватися згiдно внутрiшньої полiтики Компанiї.
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)- портфель у 2016 роцi збiльшився на 16% в
порiвняннi з 2015 роком за рахунок залучення декiлькох нових клiєнтiв з рiзними програмами
перевезень та збiльшенням страхових сум.
2016 рiк характеризувався посиленням конкуренцiї на ринку.
Завдяки якiсному продукту та ефективнiй системi врегулювання збиткiв компанiя утримує свої
позицiї в прiоритетах основних постачальникiв бiзнесу (агенти, брокери) та контролює
прийнятну збитковiсть та прибутковiсть портфелю.
?
23. ТЕХНIЧНI РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА
Сформованi на 31.12.2016 року технiчнi резерви
тис. грн.
Сума, тис.грн.
Сума, тис.грн.
Резерви незароблених премiй
42 267 Частка перестраховикiв в резервах незароблених
премiй3 264
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
16 709 Частка перестраховикiв в резервах
заявлених, але не виплачених збиткiв
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
3 049 Частка перестраховикiв в резервах
збиткiв, якi виникли, але не заявленi
Всього:
62 025 Всього:
3 264
Сформованi на 31.12.2015 року технiчнi резерви
тис. грн.
Сума, тис.грн.
Сума, тис.грн.
Резерви незароблених премiй
39 964 Частка перестраховикiв в резервах незароблених
премiй3 103
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
13 898 Частка перестраховикiв в резервах
заявлених, але не виплачених збиткiв
0
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
2 534 Частка перестраховикiв в резервах
збиткiв, якi виникли, але не заявленi
0
Всього:
56 396 Всього:
3 103
Технiчнi резерви розраховувались вiдповiдно до Методики формування, облiку та розмiщення
страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затверджених
Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд
17.12.2004 № 3104 (зi змiнами та доповненнями).
23.1 Резерви незароблених премiй

Резерви незароблених премiй за договорами ОСЦПВВНТЗ були розрахованi методом 1/365 ("pro
rata temporis") пропорцiйно термiну дiї договорiв страхування, якi ще не закiнчилися, на основi
загального доходу вiд премiй.
За iншими видами страхування резерви незароблених премiй розраховувалися за методом ? з
використанням коефiцiєнту 0,8.
23.2. Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв розраховувався на пiдставi попереднiх оцiнок
вiдомих звернень (повiдомлень) страхувальникiв про страховi випадки станом на 31.12.2016
року з урахуванням витрат на врегулювання таких збиткiв.
23.3.Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, розраховувався методом Борнхуеттера-Фергюссона
за договорами, укладеними за ОСЦПВВНТЗ
Одночасно з розрахунком технiчних резервiв розраховувались частки перестраховикiв у
вiдповiдних видах технiчних резервiв за видами страхування.
Сумарна величина сформованих технiчних резервiв вiдображається у вiдповiднiй окремiй
статтi балансу Компанiї, як зобов'язання.
Частка перестраховикiв у сформованих технiчних резервах вiдображена в окремiй статтi
активу балансу.
23.4.Резерв коливання збитковостi та резерви катастроф
Змiни Резерву коливання збитковостi (РКЗ) та Резерву катастроф (РК) протягом 2016 року
тис грн.
Iншi резерви у капiталi
На 31.12.2016
Змiни протягом 2016 року На 31.12.2015
РКЗ 534 -1 149 1683
РК
9 977 523 9 454
Всього
10 511 -626 11 137
Резерв коливання збитковостi та резерв катастроф вiдображається у власному капiталi звiту про
фiнансовий стан.
23.5. Оцiнка адекватностi сформованих страхових зобов'язань
Перевiрка адекватностi (вiдповiдностi) зобов'язань Страховика проводиться щоквартально на
пiдставi та у вiдповiдностi до вимог п. 14 (b) Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 4
(МСФЗ 4).
Перевiрка адекватностi (вiдповiдностi) зобов'язань Страховика здiйснюється за допомогою
Тесту перевiрки вiдповiдностi зобов'язань за страховими договорами (LAT LiabilityAdequacyTest) (надалi по тексту - Тест). Даний Тест проводиться з метою перевiрки
достатностi зобов'язань за страховими договорами з застосуванням поточних оцiнок майбутнiх
грошових потокiв за страховими контрактами, з врахуванням витрат на врегулювання збиткiв,
вiдстрочених аквiзицiйних витрат iвiдповiдних нематерiальних активiв.
Мiнiмальнi вимоги Тестунаступнi:
А) Тест розглядає та застосовує поточнi оцiнки контрактних фiнансових потокiв за договорами
страхування та пов'язаних фiнансових потокiв, таких як витрати на врегулювання збиткiв;
Б) У разi якщо тест показує недостатнiсть у покриттi вiдповiдальностi, на суму даної недостачi

формується резерв непередбачуваного ризику.
Термiн "поточнi оцiнки" визначає оцiнки, що базуються на припущеннях, якi щорiчно
переглядаються вiдповiдно до наявної iнформацiї.
У разi виявлення будь-якої недостачi величини зобов'язань, вона має бути вiднесена до прибутку
або збитку, насамперед шляхом встановлення забезпечення втрат, визначених Тестом
(недостатнiсть премiї). Таке забезпечення може бути визначене як Резерв непередбаченого
ризику.
Тестпроводиться окремо по кожному виду страхування. Тест проводиться шляхом порiвняння
величини страхових зобов'язань Страховика (Резерву незароблених премiй), сформованих на
31.12.2016 року, з майбутнiми грошовими потоками за дiючими на 31.12.2016 року страховими
договорами, що включають майбутнi страховi виплати, витрати на врегулювання цих збиткiв,
вiдстроченi аквiзицiйнi витрати.
Майбутнi страховi виплати оцiнюються як (Резерв незароблених премiй)? (Коефiцiєнт
збитковостi).
Найефективнiшою оцiнкою величини коефiцiєнта збитковостi (очiкуваного рiвня збитковостi)є
значення поточної збитковостi. За поточний рiвень збитковостi приймалося значення
збитковостi за останнi чотири звiтнi квартали.Показник збитковостi дорiвнює вiдношенню, в
чисельнику якого знаходиться величина понесених за перiод збиткiв, а в знаменнику - величина
заробленої за перiод страхової премiї. Понесенi збитки за перiод визначаються сумою
здiйснених страхових виплат, приростом за перiод резерву заявлених, але не виплачених збиткiв
(RBNS), та приростом за перiод резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi (IBNR). Для
розрахунку IBNR застосовувалися методи, передбаченi "Правилами формування, облiку та
розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя", а саме:
у разi достатнього обсягу даних щодо сплати (розвитку) збиткiв - модифiкацiя ланцюгового
методу (Chain Ladder); в iншому випадку - метод фiксованого вiдсотка.
Згiдно з методом Борнхуеттера-Фергюсона, застосування якого передбачено "Методикою
формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування життя", величина витрат на врегулювання збиткiв дорiвнює 3% вiд сукупного
резерву збиткiв.
Аквiзицiйнi витрати враховують вiдстроченi комiсiйнi витрати. Окремо враховуються також
адмiнiстративнi витрати по укладених договорах страхування.
Резерв непередбаченого ризику формується (є додатнiм) тiльки тодi, коли резерву незаробленої
премiї недостатньо для забезпечення майбутнiх грошових потокiв за договорами страхування. В
iншому випадку (якщо зазначених резервiв цiлком достатньо для виконання Страховиком своїх
зобов'язань
по
сформованому
страховому
портфелю),
Резерв
непередбаченого
ризикуприймається рiвним нулю.
Таким чином, розрахунок Резерву непередбачуваного ризику може бути представлений
наступною формулою:
РНР = Max(-(РНП - КЗ ? РНП-ВВЗ - ВАВ); 0/,
де:
РНР - Резерв непередбачуваного ризику (URR, Unexpected Risk Reserve)
РНП - Резерв незароблених премiй (UPR, Unearned Premium Reserve)
КЗ - Коефiцiєнт збитковостi (L.R., Loss Ratio)
ВВЗ - Витрати на врегулювання збиткiв
ВАВ - Вiдстроченi аквiзiцiйнi витрати (DAC, Deffered Acquisition Cost)та адмiнiстративнi
витрати по управлiнню укладеними договорами.
Розрахунки проводились по кожному виду страхування та для всього портфеля договорiв
Страховика.

За результатами тесту недостачi величини зобов'язань по жодному з видiв страхування не
виявлено.
Резерв непередбачуваного ризику приймається рiвним нулю.
За результатами тесту актуарiєм було зроблено висновок, що величини сформованих
Страховиком зобов'язань (страхових резервiв) цiлком достатньо для забезпечення майбутнiх
грошових потокiв за дiючими на 31.12.2016 року страховими договорами по всiх видах
страхування.
?
24. ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Витрати на оподаткування валових доходiв вiд операцiйної та iншої дiяльностi протягом 2016
та 2015 рр.:
тис.грн.
Найменування статтi
2016 2015
Прибуток (збиток) до оподаткування
10 303 12705
Поточний податок на прибуток (згiдно ПКУ за декларацiєю) -5 097 -7 314
Зменшення (збiльшення) ВПА
-4 835
Збiльшення (зменшення) ВПЗ
Усього витрати з податку на прибуток -5 097 - 12 149
Прибуток (збиток) поточного року
5 206 556
25. СТРАХОВI ВИПЛАТИ
Здiйснення страхових виплат i виплата страхового вiдшкодування здiйснюється
Страховою компанiєю згiдно з договором страхування або законодавством на пiдставi заяви
страхувальника (його правонаступника або третiх осiб, визначених умовами страхування) i
страхового акта (аварiйного сертифiката), який складається страховиком або уповноваженою
ним особою (аварiйним комiсаром) у формi, що визначається страховиком.
Аналiтичний облiк страхових виплат i виплата страхового вiдшкодування здiйснюється за
кожною претензiєю в межах кожного виду страхування.
Протягом 2016 року було сплачено страхових вiдшкодувань на суму 46 679 тис.грн., що на 2
189 тис.грн вище в порiвняннi з 2015 роком (44 490тис.грн.). Суми, що отримуються в
результатi переданого страхувальником права вимоги до особи, вiдповiдальної за збитки в 2016
склали - 3 142 тис. грн., а в 2015 - 3 347 тис. грн..
Страховi виплати за видами страхування за 2015-2016 роки.
тис. грн
Види страхування Страховi виплати 2016 рiк Страховi виплати 2015 рiк Змiни
Страхування вiд нещасних випадкiв
433 245 188
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
652 600 52
Страхування наземного транспорту, крiм залiзничного 27 979 24 965 3 014
Страхування вантажiв та багажу 30
0
30
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiй 755 1 175 -420
Страхування майна 1161 4 530 -3369

Страхування ЦВ власникiв наземного транспорту (вкл. вiдповiд.перевiзника)
347
134
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 15
78
-63
Страхування кредитiв (у т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
0
0
Страхування фiнансових ризикiв 49
66
-17
Страхування медичних витрат (добровiльне)
624 1 001 -377
Страхування сiльськогосподарської продукцiї 0
748 -748
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 114 20
94
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 15
0
15
ОСЦПВВНТЗ За звичайними договорами
14 501 10 847 3 654
ОСЦПВВНТЗ За додатковими договорами
0
1
-1
Страхування ЦВ оператора ядерної установки за шкоду
0
0
0
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випад.знищ., випад.пошкодж. або псування
1
3
Загалом
46 679 44 490 2 189

213
0

4

Максимальна страхова виплата за окремим страховим випадком протягом 2016 року:
Страхування вiд нещасних випадкiв 255 тис. грн.
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 30 тис. грн.
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 2000 тис. грн.
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 30 тис. грн..
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 330 тис. грн
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 368 тис. грн.
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника) 159 тис. грн.
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14
цiєї статтi) 15 тис. грн
Страхування фiнансових ризикiв 10 тис. грн.
Страхування медичних витрат 132 тис. грн.
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 48 тис. грн.
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 15 тис. грн.
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми
договорами) 100 тис. грн.
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування 2 тис. грн.
26. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО24 "Розкриття
iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною iз суб'єктом
господарювання, що звiтує, якщо така особа:
i) контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;
iii)є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або
материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) суб'єкт господарювання є зв'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо
виконується будь-яка з таких умов:
i) суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це
означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство

пiд спiльним контролем є зв'язанi одне з одним);
ii) один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством
iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства
члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання);
iii) обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
iv) один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а
iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта
господарювання;
v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв
або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є
зв'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам
є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є зв'язаними iз суб'єктом
господарювання, що звiтує;
vi) суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної
в пунктi а);
vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом
провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського
пiдприємства суб'єкта господарювання).
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), який володiє володiє 50 % акцiй у статутному капiталi
Страхової компанiї "БРОКБIЗНЕС".
Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" володiє 99,98 % акцiй у статутному капiталi Компанiї зi
страхування життя "БРОКБIЗНЕС".
ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ", володiє 97,4867 % акцiй у статутному капiталi Страхової
компанiї "Парасоль"
Найменування (для юридичних осiб), прiзвище, iм'я та по батьковi (для фiзичних осiб) Розмiр
часток (паїв, акцiй), якими володiє, управляє чи користується суб'єкт господарювання або
стосовно якого iнший суб'єкт господарювання володiє, управляє чи користується
%
Назва суб'єкта господарювання
1
2
3
ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ"
50,00 %
Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ"
97,4867 %
Страхова компанiя "Парасоль"
Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
99,98 %
Страхова
компанiя
"БРОКБIЗНЕСЖИТТЯ"
Хомутиннiк Вiталiй Юрiйович
97,0874 %
ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ"
Членами Правлiння затвердженнi наступнi особи:
Голова Правлiння - Арбузiна В. О.;
Член Правлiння -Горельцев А.В.;
Член Правлiння - Красноруцький П. В.;
Член Правлiння - Окара I. В.;
?

Залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на 31 грудня 2016 року
тис. грн.
Найменування статтi
Асоцiйованi особи Дочiрнє пiдприємство
Провiдний
управлiнський персонал
Необоротнi активи
Запаси
Дебiторська заборгованiсть
13
Фiнансовi iнвестицiї 51 231 22 995
Зобов`язання
Операцiї зi пов'язаними особами здiйснювались за звичайними цiнами
тис. грн.
Найменування статтi
Дочiрнє
пiдприємство Компанiя пiд
спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал Доходи вiд продажу 15
40
71
Iншi операцiйнi доходи
1
25
0
Витрати на збут
0
10
0
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
0
171 558
27. ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податкова система
В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв щодо рiзних податкiв i зборiв, якi
утримуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Закони, якi регулюють
нарахування i виплату податкiв i зборiв, часто змiнюються, їх положення не завжди до кiнця
вiдпрацьованi. Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв за рiшенням таких
проблем. Часто iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що
породжує загальну невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi
чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують
в країнах з розвиненiшою податковою системою.
Компанiяперiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов'язань по податках i
вiдображає їх в своїй звiтностi по методу нарахувань.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу з судовими позовами i претензiями.
Керiвництво Компанiї вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями, якi можуть
бути наслiдком позовiв i претензiй, у разi виникнення, не матиме iстотного впливу на
фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй, але прийнято рiшення про формування
резерву пiд забезпечення iнших виплат i платежiв.Станом на 31.12.2016р. пiд Забезпечення
iнших виплат i платежiв сформовано у розмiрi 784 тис. грн.

?
28. ОЦIНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI
Оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без оцiнки
вартостi очiкуваної майбутньої дiяльностi та вартостi активiв i зобов'язань, що не вважаються

фiнансовими iнструментами. Крiм того, не був врахований ефект оподаткування сум, якi можуть
бути одержанi в результатi реалiзацiї нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, що може вплинути на
оцiнку справедливої вартостi.
Справедлива вартiсть усiх короткострокових фiнансових активiв та зобов'язань оцiнюється як
така, що приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi у зв'язку з їх короткостроковим характером
та ринковими процентними ставками на кiнець перiоду.
29. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
На ринки країн, якi розвиваються, у тому числi України, впливають економiчнi, полiтичнi,
соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш
розвинутими ринками. Як уже траплялося у минулому, фактичнi або очiкуванi фiнансовi
проблеми або збiльшення рiвня очiкуваних ризикiв стосовно iнвестицiй в економiку країн, якi
розвиваються, можуть негативно вплинути на економiку та iнвестицiйний клiмат в Українi.
Закони та нормативнi акти, якi регулюють ведення господарської дiяльностi в Українi,
продовжують зазнавати стрiмких змiн. Податкове, валютне та митне законодавство України
може тлумачитись неоднозначно, а iншi юридичнi та фiнансовi перешкоди лише додають свiй
внесок до перелiку проблем, якi стоять перед пiдприємствами, якi на разi проваджують свою
дiяльнiсть в Українi. Майбутнiй напрям розвитку України великою мiрою залежить вiд
економiчної, податкової та кредитно-монетарної полiтики уряду, законiв та нормативних актiв,
якi приймаються, а також змiн полiтичної ситуацiї в Українi.
Щодо залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень в дiяльностi Компанiї можна
визначити аспекти безпосередньо пов'язанi iз змiнами чинного законодавства в галузi
страхування, оподаткування, тощо.
До позитивних перспектив, наприклад, можна вiднести нову редакцiю Закону про страхування,
яка передбачає реєстрацiю страховикiв виключно у формi акцiонерного товариства, вводить
класифiкацiю галузей та видiв страхування вiдповiдно до європейських стандартiв, встановлює
вимоги до платоспроможностi страховика (враховуючи якiсть активiв, системи управлiння та
розкриття iнформацiї) та вимоги до власникiв iстотної участi та порядку набуття iстотної участi
у страховика.
Також проект передбачає створення iнституту професiйних перестраховикiв, новi вимоги до
корпоративного управлiння страховика, приводить вимоги до дiяльностi страхових брокерiв у
вiдповiднiсть до мiжнародних стандартiв та встановлює обов'язок страховика проходити
щорiчний аудит у зовнiшнього аудитора.
Новий Закон має врегулювати вiдносини мiж страховими компанiями та їхнiми клiєнтами, а
також надати змогу професiйним суб'єктам висловлювати свої побажання щодо державного
регулювання ринку через саморегулятивнi органiзацiї.
Прийняття нової редакцiї Закону дасть змогу залучити додатковий капiтал для розвитку
страхового ринку України, змiцнити ринковi засади дiяльностi учасникiв страхового ринку,
пiдвищити якiсть страхових послуг, запобiгти неплатоспроможностi (банкрутству) страховикiв,
удосконалити систему монiторингу за дiяльнiстю страховикiв та iнтегрувати страховий ринок до
принципiв та стандартiв законодавства ЄС.
Полiтика управлiння ризиками
Управлiння ризиками професiйної дiяльностiКомпанiї засноване на принципах, основними iз
яких є:
1)
Управлiння ризиками є частиною процесу прийняття рiшень. Процес управлiння
ризиками допомагає особам, якi приймають рiшення, зробити усвiдомлений вибiр, визначити
прiоритети i вибрати найбiльш вiдповiднi заходи.
2)
Ризик менеджмент є невiд'ємною частиною бiзнес-процесiв Компанiї. Управлiння
ризиками iнтегрується з структурою управлiння та є частиною бiзнес-процесiв, як на
оперативному та i на стратегiчному рiвнi.

3)
Управлiння ризиками має бути систематичним, структурованим та своєчасним.
Процедури управлiння ризиками повиннi бути сформованi та узгодженi для забезпечити
ефективнiсть i достовiрнiсть результатiв.
4)
До складу портфеля ризикiв повиннi включатися тiльки тi з них, якi пiддаються
нейтралiзацiї в процесi управлiння, незалежно вiд їхньої об'єктивної чи суб'єктивної природи.
Ризики некерованi, наприклад форс-мажорної групи, можна або iгнорувати, або передати
зовнiшньому страховиковi або партнерам по бiзнесу.
5)
Зниження небажаних наслiдкiв чи/або ймовiрностi настання в першу чергу здiйснюється
по вiдношенню до тих ризикiв, реалiзацiя яких вiдбувається з найбiльшою ймовiрнiстю i
призводить до найбiльших втрат для Компанiї.
6)
Спiвставлення рiвня ризикiв, що приймаються з рiвнем доходностi фiнансових операцiй
та з фiнансовими можливостями Компанiї. Очiкуваний розмiр фiнансових втрат Компанiї, що
вiдповiдає тому чи iншому рiвню ризику, повинен вiдповiдати тiй частцi капiталу, яка
забезпечує внутрiшнє страхування ризикiв.
7)
Встановлення адресної вiдповiдальностi за управлiння кожним ризиком. Процедури
ризик-менеджменту вбудованi в бiзнес-процеси i документообiг кожного функцiонального
пiдроздiлу та прив'язанi до мiсць (бiзнес-процесами), де ризики виникають.
8)
Методологiя управлiння ризиками повинна регулярно оновлюватися i вдосконалюватися
з тим, щоб вiдображати досвiд Компанiї, що постiйно накопичується та передову практику в
галузi управлiння ризиками. Методологiя управлiння ризиками не повинна суперечити чинному
законодавству України.
Визначення та класифiкацiя ризикiв у cтраховика
Ризик - ймовiрна подiя, що може призвести до отримання непередбачуваних збиткiв або iншим
чином негативно вплинути на дiяльнiсть страховика i на його здатнiсть виконувати свої
зобов'язання
Компанiєюконтролюється наступнi класи ризикiв:
Андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування;
Ризик недостатностi резервiв (збиткiв) - ризик неадекватностi страхових резервiв збиткiв
майбутнiм зобов'язанням;
Ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй) - ризик неадекватностi
страхових тарифiв майбутнiм зобов'язанням;
Ризик недостатностi премiй (перевищення витрат) - вiдповiднiсть фактичних витрат
закладеним у бюджет.
Ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй
та оцiнок їх наслiдкiв.
Ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює
Компанiя, якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або змiни в
ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань Страховика;
Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
Ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання вартостi позикових коштiв;
Валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання курсiв обмiну валют;
Ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до
коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з
тим самим (або близьким) термiном до погашення;
Майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть.
Ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю

портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв
на стан активiв.
Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та
будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком;
Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик неспроможностi
Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання
перед Компанiєю;
Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi Перестраховика виконати взятi
на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Компанiєю;
Ризик дефолту банку - ризик неспроможностi банкiв виконати взятi на себе будь-якi
договiрнi зобов'язання перед страховиком;
Операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння,
процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi
технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;
Ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Компанiї, що виникає через помилки та
несанкцiонованi дiї персоналу;
Iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає в результатi
недолiкiв надiйностi технологiй;
Органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв;
Правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових
розглядiв.
Ризики учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховикаучасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи,
до складу якої входить страховик;
Ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення
зобов'язань точно на момент настання строку погашення.
Репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру ринку до
якостi послугКомпанiї.
Системний ризик - ризик неплатоспроможностi одного або бiльше значних страховикiв на
ринку, що може призвести до маркетингового ризику або ризику репутацiї для iнших
страховикiв (МТСБУ).
30. СУДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕРАХУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI СКЛАДЕНОЇ НА
31.12.2016 РОКУ У ВIДПОВIДНОСТI МСБО 29 "ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ В УМОВАХ
ГIПЕРIНФЛЯЦIЇ"
МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя.
Показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища в Українi, якi включають
таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi,
негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо
цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни ,iндексуються згiдно iндексу цiн;
?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100 % або перевищує цей
рiвень.

?
На кiнець 2016 року розрахований кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2014-2016 роки дiйсно
перевищив показник 100% i склав 101,115%.
Данi МВФ показують, що трирiчнi кумулятивнi екскаватори iнфляцiї наявнi, але немає значного
перевищення рiвня 100% станом на 31.12.2016 року. Аналiз макропоказникiв розвитку
економiки України свiдчать про зниження факторiв кумулятивної iнфляцiї на наступний 2017
рiк. (Iнфляцiйний звiт НБУ). Тобто, якiснi показники пiдтверджують, що Україна на 31.12.2016
року не є гiперiнфляцiйною країною.
Проаналiзувавши iншi критерiї, ми вважаємо, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i
г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується
гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову
ставку 6 разiв протягом року - iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося
зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у
лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що
продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче,
якщо цей строк є коротким.
Вiдмiчаємо, що МСБО 29 має бути застосований з самого початку перiоду, в якомуiснування
гiперiнфляцiї iдентифiковане. Станом на дату пiдписання фiнансової звiтностi iснування
гiперiнфляцiї в Українi не iдентифiковано.
Мiнфiн (головне мiнiстерство iз тлумачення стандартiв бухоблiку) iз приводу застосування
даного стандарту при складаннi звiтностi за 2016 рiк на дату пiдписання цiєї звiтностi
керiвництвом Компанiї не видав жодних нормативних або iнших рекомендацiйних документiв.
Враховуючи вище наведене, нами прийнято рiшення не застосовувати МСБО 29 "Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".
Але протягом 2017 року ми будемо контролювати цю ситуацiю та аналiзувати як кiлькiснi
фактори кумулятивної iнфляцiї, так i якiснi макропоказники, що позитивно впливають на
економiчний розвиток, якi в свою чергу є факторами, що впливають на зниження кiлькiсних
iнфляцiйних складових.
31. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Компанiя вважає, що не було подiй пiсля звiтної дати та до дати затвердження фiнансової
звiтностi керiвництвом, що могли б мати вплив на показники складеної фiнансової звiтностi.
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