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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

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

(далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35529829 

4. Місцезнаходження: 04050, Україна, м. Київ, вул.Бiлоруська, 3 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044-277-21-20, 044-277-21-24 

6. Адреса електронної пошти:  Office.life@bbs.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 

Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2019, Протокол наглядової ради №1604/2019 вiд 

16.04.2019 р. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.bbs-life.com.u

a 22.04.2019 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 

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

звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств) - посада 

корпоративного секретаря вiдсутня. 

Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня. 

Вiдомостi про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - 

фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не має. 

Судовi справи емiтента вiдсутнi. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента 

в разi їх звiльнення - звiльнень та компенсацiй протягом звiтного року не було. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй/ Iнформацiя про змiну осiб, 

яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою 

або рiвною пороговому значенню пакета акцiй/ Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками 

фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, 

якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй - вiдсутня. 

Iнформацiя про облiгацiї, похiднi, iншi цiннi папери емiтента вiдсутня. 
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Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента вiдсутня. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у статутному капiталi емiтента 

вiдсутня. 

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

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв вiдсутня. 

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня. 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi - 

дивiденди не виплачувались. 

В iнформацiї про зобов`язання емiтента вказана дата 30.12.2030, оскiльки це обов`язкове поле 

для заповнення. 

Iнформацiя про вчинення правочинiв не є обов`язковою для ПрАТ, щодо iнших цiнних паперiв 

не здiйснено публiчну пропозицiю. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента - вiдсутня. 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутня. 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом перiоду - вiдсутнi. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

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

 А01 №795119 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.11.2007 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 20000000 

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) 

 6 

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

 65.11 - Страхування життя 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

 АТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку 

 300465 

3) Поточний рахунок 

 265003011591 

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

у іноземній валюті 

 АТ "Ощадбанк" 

5) МФО банку 

 300465 

6) Поточний рахунок 

 265003011591 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

життя 

Серiя АВ 

№500008 

14.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

31.12.2019 

Опис 

Добровiльне страхування життя, лiцензiя безстрокова, оскiльки термiн 

дiї лiцензiї безстроковий, Товариство планує продовжувати 

здiйснювати визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 
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12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31245155 

4) Місцезнаходження 

 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115-А 

5) Опис  

 Частка емiтента в статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК" 34,84%. 

Справедлива вартiсть  iнвестицiй в ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК" станом на 

31.12.2018 р. становить 20907 тис. грн. 

 

 

17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 №503-ЦА-УП-Е, 

10.09.2018 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

штраф Правопорушення 

усунуто шляхом 

подання до Комiсiї 

регулярної рiчної 

iнформацiї емiтента за 

2017 рiк 16.08.2018 р., 

штраф сплачено в 

повному розмiрi 

станом на 18.09.2018 р. 

Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 6 осiб; 

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - немає  

та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2 особи; 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2 

особи; 

фонд оплати працi - 428 тис. грн. Вiдносно 2017 року вiдбулося збiльшення фонду оплати працi на 

37 тис. грн. внаслiдок зростання рiвня iнфляцiї i вiдповiдно зростання розмiру iндексацiї 

заробiтної плати.  
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 СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" за зразкове виконання своїх обов'язкiв, 

тривалу i бездоганну роботу, успiхи у роботi використовує такi заохочення, як: 

- оголошення подяки; 

- нагородження цiнним подарунком. 

 Компанiя дбає про власну безпеку i безпеку своїх працiвникiв. З цiєю метою створена та 

функцiонує система заходiв, а саме: 

- економiчна безпека - спрямована на забезпечення успiшної фiнансової дiяльностi компанiї 

i мiнiмiзацiї ризикiв вiд фiнансових втрат; 

- iнформацiйна безпека - спрямована на захист вiд несанкцiонованої втрати конфiденцiйної 

iнформацiї або комерцiйної таємницi компанiї, її клiєнтiв i партнерiв; 

- збереження комерцiйної таємницi, конфiденцiйної iнформацiї  вiдповiдальнiсть за її 

розголошення; 

- принцип конфiденцiйностi не тiльки у вiдносинах з клiєнтами, але й гарантує його 

дотримання своїми працiвниками; 

- безпечнi умови для службової дiяльностi своїх працiвникiв; 

- контроль запобiгання шахрайству, крадiжкам i розтратам в компанiї. 

Компанiя забезпечує збереження захисту персональних даних працiвникiв вiдповiдно до Закону 

України "Про захист персональних даних".  

В Компанiї згiдно з Законом України про "Про охорону працi"  дiє  Положення "Про службу 

охорони працi" вiдповiдно до якого здiйснюються виконання правових, органiзацiйно-технiчних, 

санiтарно-гiгiєнiчних, соцiально-економiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв, спрямованих 

на запобiгання нещасним випадкам, професiйним захворюванням i аварiям у процесi працi. 

 Навчання та перевiрка знань з питань охорони працi працiвникiв Компанiї проводяться в 

установленому законодавством порядку пiд час прийняття на роботу та перiодично один раз на 

три роки. В компанiї є затвердженою процедура первинного навчання для працiвникiв, метою 

якої є пiдготовка новоприйнятого працiвника до виконання своїх безпосереднiх обов'язкiв та 

функцiй за допомогою комплексу внутрiшнього первинного навчання.  

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" забезпечує рiвнi можливостi для 

працевлаштування. На кожну вакансiю готується окреме оголошення в залежностi вiд специфiки 

роботи. 

Резюме кандидатiв, що пройшли первинний вiдбiр передають керiвнику пiдроздiлу та 

погоджують дату i час проведення спiвбесiди з вiдiбраними кандидатами. Пiсля проведення 

спiвбесiди з кандидатом, керiвник пiдроздiлу дає оцiнку вiдповiдностi професiйних знань i 

навичок кандидата заявленим вимогам. Основною метою проведення спiвбесiди є перевiрка 

професiйної готовностi кандидата виконувати дану роботу (для кандидатiв, що мають досвiд 

роботи за профiлем) та перевiрка вiдповiдностi корпоративному iмiджу Компанiї (для всiх 

кандидатiв).  

Кандидати, що пройшли спiвбесiди i схваленi Головою Правлiння, заповнюють бланк заяви про 

прийняття на роботу, попередньо погодивши з керiвником пiдроздiлу дату виходу на роботу та 

необхiднi документи. 

Також створенi умови для професiйної реалiзацiї вже працюючих спiвробiтникiв компанiї. Кожен  

може запропонувати свою кандидатуру на вiдкриту вакансiю, якщо його квалiфiкацiя i досвiд 

роботи вiдповiдають вимогам даної вакансiї та його кандидатура рекомендована безпосереднiм 

керiвником. 

Переведення спiвробiтника на iншу роботу може бути iнiцiйовано також керiвництвом компанiї. 

У цьому випадку до спiвробiтника повинно бути чiтко доведено його новi обов'язки та задачi. У 

випадку вiдмови вiд запропонованої роботи, спiвробiтник зберiгає iснуючу роботу за посадою. 

Колектив Компанiї - це колектив однодумцiв, орiєнтований на досягнення стратегiчних цiлей 

компанiї, цiлей професiйного i особистого росту працiвникiв. 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ": 

а) заохочує творче ставлення до роботи i вирiшення  проблем, використання нестандартних 
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методiв i пiдходiв до органiзацiї роботи. 

б) цiнує творчий пiдхiд до роботи не тiльки кожного працiвника iндивiдуально, але й окремих 

пiдроздiлiв, проектних команд та робочих груп. 

в) заохочує iнiцiативнiсть працiвникiв i створює необхiднi умови для її прояву. 

г) розглядає активнiсть працiвникiв, внесення ними конструктивних пропозицiй, творчий пiдхiд 

до дiяльностi, вiдкритiсть сприйняття як додатковi переваги при розглядi можливостi кар'єрного 

зростання i вирiшеннi питань заохочення працiвникiв. 

 

 

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

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

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

Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 14.02.2017р. №267 "Про визнання небанкiвської 

фiнансової групи та погодження вiдповiдальної особи" визнано ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" (код за ЄДРПОУ 20344871), 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" (код за ЄДРПОУ 35529829), ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАРАСОЛЬ" (код за ЄДРПОУ 32717175) небанкiвською фiнансовою 

групою "БРОКБIЗНЕС +" та погоджено вiдповiдальну особу визначеної небанкiвської фiнансової 

групи: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

(код за ЄДРПОУ 20344871). Дiяльнiсть фiнансової групи - страхування. Консолiдовану звiтнiсть 

групи до Нацiональнох комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi  ринкiв фiнансових 

послуг надає ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"БРОКБIЗНЕС" (код за ЄДРПОУ 20344871). 

 

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

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

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

діяльності 

не проводить 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

не було 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Опис обраної облiкової полiтики наведено в ПРИМIТКАХ до фiнансової звiтностi 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" за  рiк, що закiнчився  31 грудня 2018 року, що є невiд'ємною частиною цього 

звiту i в даному роздiлi не дублюється. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
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доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

За звiтний рiк основним видом послуг, якi надавав емiтент, були страховi послуги з добровiльного 

страхування життя, якi здiйснюються емiтентом вiдповiдно до отриманої лiцензiї. Страховi 

компанiї, якi надають послуги зi страхування життя, можуть мати лише одну лiцензiю виключно 

на такий вид страхування. Сума виручки з надання послуг зi страхування життя за 2018 рiк 

становить 3079 тис. грн. В порiвняннi з минулим роком вiдбулося зростання виручки вiд 

основного виду дiяльностi на 8,5%. Надання послуг зi страхування життя здiйснюється за 

договорами довгострокового накопичувального страхування та за короткостроковими 

договорами страхування позичальникiв кредитiв в банках за ризиковими програмами 

страхування життя. Прiоритетним напрямком у дiяльностi страхової компанiї залишається 

страхування позичальникiв кредитiв в банках за ризиковими програмами страхування життя. За 

звiтний перiод надходження страхових платежiв по ризикових програмах страхування життя 

позичальникiв кредитiв в банках складають 2723 тис. грн. Надходження по накопичувальних 

довгострокових договорах страхування життя за 2018 рiк становлять 356 тис. грн.  Експорту 

страхових послуг не було. Основнi споживачi послуг - виключно фiзичнi особи. Надання 

страхових послуг вiдбувається шляхом укладання договорiв страхування життя як безпосередньо 

з фiзичними особами, так i з юридичними особами - роботодавцями.  Протягом 2018 року 

укладено 1294 договори страхування життя. 

  Для розширення страхового поля та збiльшення надходжень страхових платежiв 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" використовує наступнi заходи: 

- пряма реклама послуг, якi надаються потенцiйним клiєнтам, проведення переговорiв з 

ними; 

- пiдготовка та розвиток агентської мережi; 

- активiзацiя роботи з страховими посередниками; 

- проведення роботи з потенцiйними страхувальниками-юридичними особами; 

- розширення бази надання страхових послуг за рахунок розробки нових страхових 

продуктiв з врахуванням сьогоднiшнiх реалiй страхового ринку; 

- проведення роботи з банками на предмет страхування позичальникiв кредитiв на 

взаємовигiдних умовах спiвпрацi для банкiв i страхової компанiї. 

Протягом 2018 р. Компанiя здiйснювала свою дiяльнiсть по всiй територiї України. 

Компанiя не має дочiрнiх пiдприємств та власних вiдокремлених пiдроздiлiв.  

Ринкова частка Компанiї на ринку надання послуг зi страхування життя  незначна. 

 

Всi ризики, що безпосередньо пов'язанi з дiяльнiстю компанiї, вiдносяться до органiзацiйних 

ризикiв. Кожний вид ризику має конкретизованi пiдгрупи ризикiв, деталiзацiя методiв оцiнки 

яких викладена в затвердженiй Стратегiї управлiння ризиками. 

Видiляють наступнi види органiзацiйних ризикiв: 

" андеррайтинговий ризик; 

" ринковий ризик; 

" ризик дефолту контрагента; 

" операцiйний ризик; 

" ризик учасника фiнансової групи. 
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 Андеррайтинговi ризики - основнi в дiяльностi компанiї, пов'язанi iз укладанням договорiв 

страхування. Включають в себе: 

"  ризик збiльшення рiвня смертностi; 

"  ризик збiльшення тривалостi життя;  

"  ризик непрацездатностi та шкоди здоров'ю; 

"  ризик збiльшення витрат на ведення справи; 

"  ризик змiни розмiру ануїтетiв; 

"  ризик передчасного припинення дiї договорiв; 

"  катастрофiчний ризик. 

 

Ризик збiльшення рiвня смертностi 

Може виникнути при коливання показникiв смертностi, у разi, якщо зростання показникiв 

смертностi призводить до зростання вартостi зобов'язань страховика. Специфiка страхування 

життя полягає в тому, що контракти укладаються на довгостроковий термiн, вiд п'яти i бiльше 

рокiв. Вiдповiдно розрахунок страхового тарифу здiйснюється з використанням актуальної 

статистики смертностi, що доступна на фактичний момент укладання контракту зi страхування 

життя, та всi ймовiрнi майбутнi втрати  та ймовiрнi майбутнi премiї. У випадку збiльшення рiвня 

смертностi на протязi дiї контракту страхування життя виникає ризик порушення збалансованостi 

та вiдповiдностi мiж майбутнiми ймовiрними виплатами та майбутнiми ймовiрними премiями. 

Порушення принципу еквiвалентностi, що є прямим наслiдком некоректної полiтики 

цiноутворення компанiї та самофiнансованостi як за окремими контрактами, так i за продуктами, 

або навiть значною частиною портфелю компанiї. Слiд також зазначити, що виникнення даного 

ризику може спричинити загрозу неточного оцiнювання страхових зобов'язань страховика. 

 

Ризик збiльшення тривалостi життя 

Може бути iнтерпретований як обернено-тотожний до ризику збiльшення рiвня смертностi. 

Мається на увазi те, що при збiльшеннi тривалостi життя паралельно вiдбувається зменшення 

рiвня смертностi, тобто данi показники є майже повнiстю залежнi. Але слiд зазначити, що в 

портфелi компанiї зi страхування життя , як правило, завжди наявнi договори, що мають ризик 

дожиття, тобто є накопичувальними. Саме ця умова породжує пiдвищений рiвень ризику, 

оскiльки значну частину у сумi математичного резерву за накопичувальним договором 

страхування життя складає саме резерв за ризиком дожиття. Як наслiдок, при значному 

пiдвищеннi показника тривалостi життя виникає збiльшення розмiру страхових зобов'язань. Дана 

ситуацiя може виникнути тому, що на момент розрахунку премiї для даного ризику 

використовувався  початковий базис, а при суттєвому збiльшеннi такого показника розрахунок 

наступних перiодiв потрiбно проводити за оновленим базисом. Тобто зафiксованої у договорi 

страхової премiї за ризиком дожиття може просто не вистачити на формування страхових 

зобов'язань за договором страхування життя. 

 

Ризик непрацездатностi та шкоди здоров'ю 

Даний ризик, як правило, виникає у зв'язку з коливанням показникiв тимчасової втрати 

працездатностi, встановлення iнвалiдностi або отримання травматичних ушкоджень та/або 

функцiональних розладiв здоров'я.  Тобто, як правило, при раптовому пiдвищеннi таких 

показникiв за дiючими страховими договорами суттєво зростає напруженiсть вiдповiдного 

ризику i недостатнiсть премiї задля "утримання" степеню ризику за контрактом страхування 

життя. Також даний ризик може бути викликаний за рахунок явища кумулятивностi, наприклад, у 

випадку епiдемiй, катастроф екологiчного характеру, причетностi великої групи осiб до джерела 

виникнення ризику та iнше. 

 

Ризик збiльшення витрат на ведення справи 

Може проявлятися у випадку порушення мiж масштабом вiдсоткової та абсолютної вiдповiдностi  
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величин адмiнiстративних видаткiв, розмiр яких застосовано при розрахунку тарифiв та резервiв 

зi страхування життя. Тобто при застосування принципу еквiвалентностi при розрахунку 

страхових тарифiв рiзнi види адмiнiстративних витрат, що пов'язанi з подальшою пiдтримкою 

життєдiяльностi страхового контракту, виражаються, як правило, у вiдсотковiй iнтерпретацiї вiд 

страхової суми або премiї. А iснують фактичнi витрати, такi як, наприклад, комiсiя банку за 

перерахування платежiв за рахунок страховика, яка обмежена фiксованою нижньою границею 

вартостi подiбної операцiї. Тобто при невеликому розмiрi страхового платежу вiдсотковий вираз 

такої витрати буде збiльшений автоматично. Аналогiчну ситуацiю можна розвинути та пояснити, 

наприклад, прив'язуючись до вартостi друку заяви на страхування та iнше. 

 

Ризик змiни розмiру ануїтетiв 

Вiдображає обернено пропорцiйну залежнiсть до ризику збiльшення рiвня смертностi та прямо 

пропорцiйну до ризику збiльшення тривалостi життя при наявностi довiчної складової. При 

наявностi зафiксованого термiну ануїтету залежнiсть присутня в оберненiй комбiнацiї. На 

прикладi прояв даного ризику можна пояснити наступним чином. У випадку проведення виплат 

довiчного ануїтету, розрахованого за пiдвищеними (переоцiненими) показниками тривалостi 

життя, iснує ризик виникнення ситуацiї, коли згiдно  статистичним даним вже мала б вiдбутися 

смерть особи, що отримує ануїтет, та ануїтетнi виплати мали б припинитися. А оскiльки 

вiдбулося пiдвищення показникiв тривалостi життя i вiдбулося виживання особи, продовжує 

дiяти зобовязання компанiї щодо подальших ануїтет них виплат, що спричиняє негативний вплив 

на активи компанiї. Аналогiчнi комбiнацiї можливi для рiзних типiв ануїтетiв та напрямкiв змiни 

статистичних показникiв. 

 

Ризик передчасного припинення дiї договорiв 

Може спричинити негативний вплив на фiнансовий стан компанiї у зв'язку з необхiднiстю 

витрачати кошти на оплату викупних сум. Додаткова загроза негативних фiнансових наслiдкiв 

для компанiї посилюється у випадку, коли явище передчасного припинення дiї договорiв 

страхування життя набирає масовостi. 

 

Катастрофiчний ризик  

Може бути викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв. 

Також катастрофiчний ризик представляє собою ризик масових збиткiв, що виникли у зв'язку з 

однiєю страховою подiєю (землетрусом, паводком, тощо). Слiд зазначити, що прямим наслiдком 

попереднього може бути прояв потенцiйного ризику, якому пiдвергається страхова компанiя у 

зв'язку з розмiром та кiлькiстю крупних збиткiв, що виникли.  

 

 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. 

До них вiдносяться: 

" ризик iнвестицiй в акцiї; 

" ризик процентної ставки; 

" валютний ризик; 

" ризик спреду; 

" майновий ризик; 

" ризик ринкової концентрацiї. 

 

Ризик iнвестицiй в акцiї 

Даний ризик пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв 

Компанiї до коливання ринкової вартостi акцiй. Негативний вплив на фiнансовий стан Компанiї 

особливо можливий при рiзкому падiннi ринкової вартостi акцiй. По-перше, рiзке зменшення 
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доходностi за акцiями може призвести до того, що Компанiя недоотримає прогнозований потiк 

коштiв за планованою статтею надходжень, що може негативно вплинути на її поточний 

фiнансовий стан. По-друге, якщо данi акцiї застосовуються у якостi активу з метою 

пiдтвердження частини сформованих страхових резервiв, результатом впливу даного ризику 

може стати неможливiсть компанiї пiдтвердити фактичною наявнiстю активiв сформованi 

страховi резерви згiдно чинного законодавства. 

 

Ризик процентної ставки 

Вiдносно iнвестицiй, iснує ризик неплатоспроможностi, якщо вартiсть цiнних паперiв з 

фiксованим доходом у портфелi страхової компанiї знизиться iз-за пiдвищення вiдсоткової ставки 

на ринку. Даний ризик також включає в себе ризик падiння вiдсоткових ставок на ринку та 

наслiдки цього падiння (наприклад, ризик iнвестування). Слiд зазначити, що рiзке падiння 

вiдсоткових ставок також породжує ризик негативних наслiдкiв у випадку, якщо в активах 

компанiї наявнi депозитнi кошти та кошти на поточних рахунках. Таке падiння просто суттєво 

знизить доходнiсть таких активiв, що є джерелом пiдтримки позитивного поточного фiнансового 

стану Компанiї. 

 

Валютний ризик 

Даний ризик представляє собою ризик знецiнення iнвестицiй внаслiдок змiн на фiнансовому 

ринку, обмiнних курсiв у випадку наявностi зобов'язань в iноземнiй валютi, та внаслiдок 

неплатоспроможностi боржникiв. Також, даний ризик може надати негативний вплив при 

взаєморозрахунках з контрагентами (наприклад, перестраховиками-нерезидентами, 

страхувальниками i т.п.) у випадку, коли сума взаєморозрахункiв зафiксована на конкретну дату, 

а фактична сплата грошових коштiв вiдбувається станом на iншу дату, що є бiльш пiзня у 

порiвняннi iз зафiксованою.  

 

Ризик спреду 

Такий 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. Негативний вплив для страхової органiзацiї подiбний ризик 

здiйснює у тому випадку, коли цiна купленого опцiону виявляється вищою за цiну проданого 

опцiону. Тобто, така ситуацiя напряму призводить до знецiнення активiв компанiї, а вiдповiдно, i 

до ймовiрних проблем з забезпеченням зобов'язань компанiї. 

 

Майновий ризик 

Даний ризик пов'язаний з чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання ринкових 

цiн на нерухомiсть. Тобто, у випадку наявностi в активах нерухомостi, суттєве зниження цiн на 

неї негативно впливатиме на оцiночну вартiсть активiв Компанiї. Суттєво пiдвищується 

негативний вплив даного ризику на життєдiяльнiсть компанiї, якщо таке майно застосовується 

для пiдтвердження страхових зобов'язань Компанiї, тобто ймовiрне порушення вiдповiдностi 

активiв до страхових зобов'язань згiдно чинного законодавства України, що регулює дане 

питання. 

 

Ризик ринкової концентрацiї 

Ризик подiбного характеру пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або 

у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан активiв. 

Негативний прояв у зв'язку з  вiдсутнiстю диверсифiкованостi активiв може проявитися у виглядi 

неспроможностi страховика пiдтвердити свої страховi зобов'язання згiдно законодавства та 

нормативно-правових актiв, затверджених Нацкомфiнпослуг. В розрiзi цiнних паперiв потрiбно 

зазначити, що наявнiсть в компанiї цiнних паперiв одного або декiлькох емiтентiв може 

спровокувати негативний вплив на стан її активiв при раптовому погiршеннi фiнансових 

A.Solomko
ЕЦП



показникiв емiтента. Особлива загроза виникає тодi, коли вищезазначенi цiннi папери 

застосовуються для покриття зобов'язань компанiї (наприклад, резервiв i т.i.), оскiльки такi 

негативнi наслiдки можуть призвести навiть до банкрутства. 

 

 Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та 

будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком. 

До них вiдносяться: 

" 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. 

 

 Операцiйний ризик 

Найбiльша кiлькiсть ризикiв, що виникають в процесi дiяльностi компанiї, вiдносяться до так 

званих операцiйних ризикiв. Даний ризик може проявлятися у виглядi фiнансових втрат 

страховика, що виникають через недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, 

контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та 

несанкцiонованi дiї персоналу. До перелiку операцiйних ризикiв вiдносяться: 

 

" управлiнський ризик; 

" iнформацiйний ризик; 

" ризик персоналу. 

 

Управлiнський ризик 

Вищевказаний ризик пов'язаний з невiрними, некоректними та недостатньо зваженими 

управлiнськими рiшеннями, що можуть призвести до невiрного вибору бiзнес-стратегiї. 

 

Iнформацiйний ризик 

Iнформацiйний ризик має прояв у неадекватностi iнформацiйних технологiй, наслiдком якого є 

неефективна обробка страхової та фiнансової iнформацiї, а, можливо, навiть її втрата. 

Результатом впливу даного ризику може стати некоректне вiдображення фiнансової , 

бухгалтерської iнформацiї, а також недостовiрнiсть похiдних даних з бази договорiв страхування. 

 

Ризик персоналу 

Результатом впливу даного ризику можуть бути такi факти, як порушення при укладаннi 

договорiв страхування, невiрна тарифiкацiя, помилки при розрахунку страхової виплати, 

збiльшення термiнiв вводу даних до iнформацiйної системи облiку договорiв страхування, витiк 

iнформацiї з компанiї, втрата кадрового ресурсу, погiршення репутацiї компанiї на ринку. 

 

 Ризик учасника фiнансової групи 

Ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-учасника 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 
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якостi послуг Компанiї. 

 

. Стратегiя, методи та оцiнка методiв нiвелювання та зменшення основних специфiчних ризикiв 

страхової органiзацiї 

 

Бiльшiсть описаних вище ризикiв може бути встановлено або, принаймнi, їх вплив на 

платоспроможнiсть, зменшено, якщо страхова компанiя запровадить вiдповiднi процедурнi 

заходи, наприклад, такi як можливi коригування дiяльностi при виникненнi певних ризикiв та 

контроль за визначенням негативних тенденцiй в розвитку компанiї. До запобiжних заходiв також 

вiдносяться методики  розрахунку страхових резервiв  та правила оцiнки iнвестицiй. Зменшення 

або нiвелювання ризику неминуче супроводжуються витратами з проведення вказаних процедур, 

при цьому витрати на управлiння ризиками не повиннi перевищувати збитки вiд реалiзацiї 

керуючого ризику. В таблицi описанi пiдходи до вибору стратегiї та методiв нiвелювання та 

зменшення основних ризикiв (на основi з класифiкацiї ризикiв страхової органiзацiї) та пiдходи 

до оцiнки вартостi  процедури нiвелювання та зменшення ризику. 

 

Опис стратегiї, методiв та оцiнки методiв нiвелювання та зменшення галузевих ризикiв:  

Ризик Стратегiя та методи нiвелювання та зменшення ризику Оцiнка вартостi процедури 

нiвелювання та зменшення ризику 

Ризик збiльшення рiвня смертностi Проведення розрахунку страхових показникiв на 

основi принципу еквiвалентностi та обережностi. Неперервне вiдстеження iнформацiї щодо змiни 

показникiв смертностi, їх спiвставлення з показниками, що застосовуються в реальному часi для 

проведення поточної дiяльностi компанiї. Проведення медичного, професiонального i 

фiнансового андерайтингу та здiйснення вiдповiдних перерахункiв на базi отримання оцiнок.

 Витрати на монiторинг показникiв рiвня смертностi, андерайтинговi процедури та 

здiйснення вiдповiдних перерахункiв на базi отриманих оцiнок. 

Ризик збiльшення тривалостi життя Проведення розрахунку страхових показникiв на 

основi принципу еквiвалентностi та обережностi. Неперервне вiдстеження iнформацiї щодо змiни 

показникiв тривалостi життя, їх спiвставлення з показниками, що застосовуються в реальному 

часi для проведення поточної дiяльностi компанiї. Проведення медичного, професiонального i 

фiнансового андерайтингу та здiйснення вiдповiдних перерахункiв на базi отримання оцiнок.

 Витрати на монiторинг показникiв рiвня тривалостi життя, андерайтинговi процедури та 

здiйснення вiдповiдних перерахункiв на базi отриманих оцiнок. 

Ризик непрацездатностi та шкоди здоров'ю Проведення розрахунку страхових показникiв 

на основi принципу еквiвалентностi та обережностi. Неперервне вiдстеження iнформацiї щодо 

змiни показникiв умовних ймовiрностей, їх спiвставлення з показниками, що застосовуються в 

реальному часi для проведення поточної дiяльностi компанiї. Проведення медичного, 

професiонального i фiнансового андерайтингу та здiйснення вiдповiдних перерахункiв на базi 

отримання оцiнок. Витрати на монiторинг показникiв рiвня вiдповiдних умовних ймовiрностей, 

андерайтинговi процедури та здiйснення вiдповiдних перерахункiв на базi отриманих оцiнок. 

Ризик збiльшення витрат на ведення справи Дотримання вiдповiдностi мiж фактичними 

витратами у грошовому еквiвалентi та вiдсоткових величин, що закладено у розрахунках 

полiтики цiноутворення компанiї. Витрати на контроль вiдповiдних показникiв 

Ризик змiни розмiру ануїтетiв Постiйне чiтке врахування та дотримання вiдповiдностi у 

застосуваннi базисних ймовiрностей , дисконтування очiкуваних грошових потокiв та розрахунку 

коефiцiєнтiв конверсiй. Витрати на проведення, перевiрку та автоматизацiю розрахункiв. 

Ризик передчасного припинення дiї договорiв Забезпечення постiйного супроводження 

договорiв страхування, а саме, вчасне надсилання, надання та нагадування  страхувальникам про 

необхiднiсть сплати чергової страхової премiї, вчасне повiдомлення про розмiр додаткового 

iнвестицiйного доходу  за накопичувальними договорами страхування життя. Погодження 

внесення змiн у контракти зi страхування життя, наприклад зменшення розмiру страхової премiї 
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та перерахунок страхових сум та iнше. Витрати на супроводження договорiв страхування , 

внесення змiн у договори и страхування життя та здiйснення вiдповiдних перерахункiв за ними. 

Ризик iнвестицiй в акцiї Проводити процедури iнвестування лише в акцiї найбiльш високого 

можливого рiвня лiстингу та такi, що котируються на мiжнародних визнаних бiржах.  

Ризик процентної ставки Запобiгти даного ризику головним чином можна за допомогою 

розумної диверсифiкацiї iнвестицiй. Ризики змiни вiдсоткових ставок та ризики оцiнки 

фiнансових активiв нiвелюються шляхом проведення постiйного монiторингу ринку, аналiзом 

останнiх тенденцiй та ключових економiчних показникiв, складання на регулярнiй основi 

iнформацiйно-аналiтичних довiдок за рiзними аспектами iнвестування. Крiм того, для здiйснення 

такого роду монiторингу, квалiфiкованої оцiнки активiв необхiдне залучення спецiалiстiв. 

Витрати щодо здiйснення вказаних заходiв є цiною зниження даних ризикiв. 

Валютний ризик Постiйний контроль фактичного спiввiдношення валютних активiв та 

зобов'язань Компанiї. Витрати на купiвлю та продаж валюти задля досягнення 

вiдповiдностi валютних активiв та зобов'язань та адмiнiстрування подiбних процедур. 

Ризик спреду Постiйний контроль доходностi облiгацiй пiдприємств та державних облiгацiй 

України. Дотримання позитивної рiзницi мiж проданим та купленим опцiонами. За можливостi 

використовувати процедури хеджування. Витрати щодо утримання персоналу, який є 

вiдповiдальним за реалiзацiю вiдповiдних заходiв та видатки хеджування за умови його 

використання. 

Майновий ризик Зниження даного ризику можливо реалiзувати шляхом зменшення частини 

або зовсiм вiдмовитись вiд використання нерухомостi для покриття зобов'язань Компанiї.

 Вартiсть активiв iншого типу для покриття частини зобов'язань, що ранiше покривалися за 

рахунок вартостi наявної нерухомостi. 

Ризик ринкової концентрацiї Заходами для зниження рiвня ризику ринкової концентрацiї 

може виступати рiвномiрна диверсифiкацiя цiнних паперiв мiж вiдповiдними емiтентами.

 Витрати, пов'язанi з балансуванням цiнних паперiв. 

Ризик дефолту контрагента Достатнiми заходами для зниження впливу даного ризику можуть 

бути постiйний та систематичний контроль звiтностi дiлових партнерiв, чiтка регламентацiя 

порядку взаєморозрахункiв мiж Компанiєю та контрагентом, ведення бази дебiторської 

заборгованостi та вжиття всiх необхiдних заходiв задля її погашення у найкоротшi термiни пiсля 

виникнення такої заборгованостi. Видатки щодо розробки регламентацiй них роздiлiв по 

взаєморозрахункам, ведення бази дебiторської заборгованостi та пiдтримка її в актуальному станi 

та роботи з дебiторською заборгованiстю задля її швидкого погашення. 

Ризик перестрахування Розмiщення ризикiв у декiлькох перестраховикiв. Вiдповiдальний та 

постiйний контроль перестраховика зi сторони прямого страховика, аналiз звiтностi 

перестраховика, збiр iнформацiї щодо змiни складу власникiв, менеджерiв компанiї, а також 

налагоджений iнформацiйних зв'язок мiж ними. Вартiсть процедур бiзнес адмiнiстрування 

укладання договорiв перестрахування та монiторингу фiнансового стану перестраховикiв, 

заборгованостi перестраховикiв за розрахунками, вимоги щодо перестрахових документiв. Окрiм 

того, вартiсть перестрахового захисту серйозно варiюється в залежностi вiд надiйностi 

перестраховика. Коливання складають 15-20%, та рiшення чи нести такi додатковi витрати з 

метою забезпечення якостi перестрахового портфеля також формує вартiсть зниження ризику 

перестрахування. 

Управлiнський ризик Даний ризик можливо знизити, якщо на посади керiвникiв компанiї 

будуть залучатися спецiалiсти, що володiють певним степенем надiйностi та професiональної 

квалiфiкацiї, а також мають достатнiй професiональний досвiд. Витрати щодо пiдбору, 

пiдготовки, перепiдготовки та мотивацiї персоналу, розробки необхiдної документацiї. 

Iнформацiйний ризик Систематичне створення копiй баз даних рiзного роду, що 

стосуються дiяльностi компанiї, та їх зберiгання на окремому надiйному носiї в надiйному мiсцi 

(наприклад у банкiвськiй шухлядi). Доопрацювання дiючої конфiгурацiї системи облiку 

договорiв страхування. Видатки, пов'язанi з роботою програмiстiв над питанням зберiгання 
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iнформацiї та доопрацювання системи облiку, а також персоналу, що приймає участь в розробцi 

технiчних завдань. 

Ризик персоналу Постiйне навчання та пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу, створення 

оптимальної системи мотивацiї персоналу. Витрати, що пов'язанi з пiдготовкою, 

перепiдготовкою та пiдвищенням рiвня квалiфiкацiї персоналу 

Ризик учасника фiнансової групи Впровадження заходiв, що сприяють незалежностi 

фiнансового стану компанiї вiд фiнансового стану учасникiв фiнансової групи. Освоєння 

незалежних каналiв продажiв, збiльшення частки ринкових клiєнтiв в портфелi компанiї.

 Витрати на розвиток партнерської мережi та альтернативних каналiв продажiв. 

 

 

Сучаснi ринковi умови вимагають вiд компанiй постiйного вдосконалення та розвитку. За таких 

умов СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" постiйно проводить iнновацiйну дiяльнiсть 

шляхом вдосконалення та розробки нових страхових продуктiв та сервiсiв. Також вдосконалення 

вiдбуваються в бiзнес-процесах Компанiї, вдосконалюється процес управлiння, врегулювання 

збиткiв, обробки iнформацiї, йде пошук нових джерел та технологiй продаж. В дiяльнiсть 

Компанiї впроваджуються новi та вдосконалюються iснуючi iнформацiйнi технологiї. Так 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" розвиває проект продаж страхових продуктiв 

через сайт Компанiї..  

Також Компанiя проводить аналiтичну роботу щодо дослiдження основних тенденцiй ринку 

страхування в цiлому, окремих сегментiв ринку, аналiз конкурентiв та вiдгукiв споживачiв. 

Серед основних напрямкiв розвитку Компанiї на найближче майбутнє можна видiлити наступнi: 

поглиблення спiвпрацi з банками, розвиток нових каналiв та технологiй продаж, автоматизацiя та 

дiджиталiзацiя всiх сфер дiяльностi. 

У 2019 роцi Компанiя продовжить побудову системи продажiв.  

Побудова довгострокових взаємовигiдних вiдносин з клiєнтами та партнерами будується на 

виявлення потреб клiєнта i партнера у страхуваннi, формування ексклюзивних i доступних 

програм страхування, iндивiдуальному пiдходi до супроводу угоди з клiєнтом (вiд формування 

пропозицiї до виплати страхового вiдшкодування та пролонгацiї договору). 

 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

Протягом 2014-2015 р. р. не вiдбувалося придбання або вiдчуження активiв в значних розмiрах. В 

рамках ведення фiнансово-господарської дiяльностi придбавалися основнi засоби, вартiсть яких 

не перевищувала 4 тис. грн. В 2014 роцi введено в експлуатацiю програмне забезпечення  

1С:Пiдприємство 8 убезпечення життя Форт вартiстю 261 тис. грн., придбання якого та 

доопрацювання в процесi налаштування пiд потреби Компанiї здiйснено в 2013 роцi. 

Протягом 2017 року Компанiя придбала частку 26,34 % в статутному капiталi  ТОВ "Фiнансова 

компанiя "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155,  вартiстю 16000 тис. грн., що є iнвестицiєю в 

асоцiйоване пiдприємство i оцiнюється  за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Операцiї з придбання часток вiдносяться до значних правочинiв та потребують виконання норми 

Статуту: "До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - погодження укладання 

договорiв (угод), якi передбачають придбання Товариством майна, товарiв, робiт, послуг  (окрiм 

страхових), на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, але не перевищує 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства."  На проведення 

кожної з вищеозначених операцiї отримано рiшення Наглядової ради Товариства про надання 

згоди на вчинення значного правочину, якi оформлено вiдповiдними Протоколами засiдання 

Наглядової ради.  
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 Протягом 2017 року Компанiя здiйснила продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС",  

код ЄДРПОУ 36000822, на суму 16300 тис. грн. Операцiї з продажу акцiй вiдносяться до значних 

правочинiв. На проведення кожної з вищеозначених операцiї отримано рiшення Наглядової ради 

Товариства про надання згоди на вчинення значного правочину, якi оформлено вiдповiдними 

Протоколами засiдання Наглядової ради. Акцiї ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" не перебувають в 

бiржовому реєстрi та в обiгу на фондовiй бiржi, не проходили процедуру лiстингу на фондовiй 

бiржi. В зв'язку з здiйсненням операцiй з продажу акцiй поза фондовою бiржею, оцiнку 

справедливої вартостi фiнансового активу при здiйсненнi продажу Товариство проводило на 

основi вартостi майбутнiх грошових потокiв. 

 За звiтний перiод страхова компанiя здiйснила 6 (шiсть) iстотних операцiй  з активами 

(iстотною операцiєю з активами вважати операцiю, обсяг якої  бiльше нiж на 10% вiд загальної 

величини активiв станом на останню звiтну дату), а саме: 

-  здiйснено продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", код ЄДРПОУ 36000822, якi 

знаходились на балансi товариства, в кiлькостi 3960 шт. на загальну суму  5499568,80 грн. (п'ять 

мiльйонiв чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шiстдесят вiсiм грн. 80 коп.) Договiр 

№БВ-17/5806 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 21.12.17 р. ; 

- здiйснено продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", код ЄДРПОУ 36000822, якi 

знаходились на балансi товариства, в кiлькостi 3960 шт. на загальну суму  5499568,80 грн. (п'ять 

мiльйонiв чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шiстдесят вiсiм грн. 80 коп.) Договiр 

№БВ-17/5831 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 22.12.17 р. ; 

- здiйснено купiвлю частини частки у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155, в кiлькостi 9 % на загальну суму  5467113,00 грн. 

(п'ять мiльйонiв чотириста шiстдесят сiм тисяч сто тринадцять грн. 00 коп.) Договiр 

купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК"  вiд 22.12.17 р. ; 

- здiйснено купiвлю частини частки у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155, в кiлькостi 9 % на загальну суму  5467113,00 грн. 

(п'ять мiльйонiв чотириста шiстдесят сiм тисяч сто тринадцять грн. 00 коп.) Договiр 

купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК"  вiд 26.12.17 р. ; 

- здiйснено продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", код ЄДРПОУ 36000822, якi 

знаходились на балансi товариства, в кiлькостi 3601 шт. на загальну суму  5000996,78 грн. (п'ять 

мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто шiсть грн. 78 коп.) Договiр №БВ-17/5885 купiвлi-продажу цiнних 

паперiв вiд 27.12.17 р. ; 

- здiйснено купiвлю частини частки у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155, в кiлькостi 8,34 % на загальну суму  5066191,38 грн. 

(п'ять мiльйонiв шiстдесят шiсть тисяч сто дев'яносто одна грн. 38 коп.) Договiр купiвлi-продажу 

частини частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК"  вiд 27.12.17 р.   

  Покупцем акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", код ЄДРПОУ 36000822, по 

вищевказаним договорам є фiзична особа Буряк Олександр Васильович, iдентифiкацiйний номер 

2571010133. Продавцем частини частки у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"БЛК", код ЄДРПОУ 31245155, по вищевказаним договорам є ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", 

код ЄДРПОУ 36000822. 

  Вищевказанi операцiї вiдносяться до значних правочинiв та потребують виконання 

норми Статуту: "До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - погодження укладання 

договорiв (угод), якi передбачають придбання Товариством майна, товарiв, робiт, послуг  (окрiм 

страхових), на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, але не перевищує 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства."  На проведення 

кожної з вищеозначених операцiї отримано рiшення Наглядової ради Товариства про надання 

згоди на вчинення значного правочину, якi оформлено вiдповiдними Протоколами засiдання 
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Наглядової ради. 

  Зазначенi операцiї не впливають на платоспроможнiсть товариства так як  

здiйснено продаж 11521 шт. акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" на загальну суму 16000134,38 

грн. (шiстнадцять мiльйонiв сто тридцять чотири грн. 38 коп.), i придбано 26,34% частки у 

статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК" на загальну суму 16000417,38 грн. 

(шiстнадцять мiльйонiв чотириста сiмнадцять грн. 38 коп.). Акцiї ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" 

i частка у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК" не приймають участi у 

представленнi коштiв страхових резервiв i дотриманнi встановлених фiнансових нормативiв. 

Протягом 2018 року Компанiя придбала частку 8,5 % в статутному капiталi  ТОВ "Фiнансова 

компанiя "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155,  вартiстю 4636 тис. грн., що є iнвестицiєю в 

асоцiйоване пiдприємство i оцiнюється  згiдно з методом участi в капiталi.  Загальний розмiр 

частки  Компанiї в статутному капiталi  ТОВ "Фiнансова компанiя "БЛК" станом на 31.12.2018 

року становить 34,84%. Операцiя з придбання частки вiдноситься до значних правочинiв та 

потребує виконання норми Статуту: "До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - 

погодження укладання договорiв (угод), якi передбачають придбання Товариством майна, 

товарiв, робiт, послуг  (окрiм страхових), на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, 

але не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства."  На проведення вищеозначеної операцiї отримано рiшення Наглядової ради 

Товариства про надання згоди на вчинення значного правочину, яке оформлено вiдповiдним 

Протоколом засiдання Наглядової ради.  

Протягом 2018 року Компанiя здiйснила продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" на суму 

4636 тис. грн. Операцiї з продажу акцiй вiдносяться до значних правочинiв. На проведення 

вищеозначеної операцiї отримано рiшення Наглядової ради Товариства про надання згоди на 

вчинення значного правочину, яке оформлено вiдповiдним Протоколом засiдання Наглядової 

ради. Акцiї ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" не перебувають в бiржовому реєстрi та в обiгу на 

фондовiй бiржi, не проходили процедуру лiстингу на фондовiй бiржi. В зв'язку з здiйсненням 

операцiй з продажу акцiй поза фондовою бiржею, оцiнку справедливої вартостi фiнансового 

активу при здiйсненнi продажу Товариство проводило на основi вартостi майбутнiх грошових 

потокiв. 

За звiтний перiод страхова компанiя  має 2 (двi) iстотнi операцiї  з активами (iстотною 

операцiєю з активами вважати операцiю, обсяг якої  бiльше нiж на 10% вiд загальної величини 

активiв станом на останню звiтну дату), а саме: 

 

- здiйснено продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", якi знаходились на балансi товариства, 

в кiлькостi 3338 шт. на загальну суму  4635747,64 грн. (чотири мiльйони шiстсот тридцять п'ять 

тисяч сiмсот сорок сiм гривень 64 копiйки), Договiр № БВ-18/1166 купiвлi-продажу цiнних 

паперiв вiд 27.03.2018 р., Покупець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155; 

- здiйснено купiвлю частини частки у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"БЛК", код ЄДРПОУ 31245155, в кiлькостi 8,5 % на загальну суму  4636000,00 грн. (чотири 

мiльйони шiстсот тридцять шiсть  грн. 00 коп.). Договiр купiвлi-продажу частини частки у 

статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "БЛК"  вiд 27.03.18 р.,  Продавець: ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", код ЄДРПОУ 

36000822. 

 Зазначенi операцiї не впливають на платоспроможнiсть товариства, так як  акцiї ПАТ 

"ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" i частка у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"БЛК" не приймають участi у представленнi коштiв страхових резервiв i дотриманнi 

встановлених фiнансових нормативiв. 

Компанiя планує протягом 1 пiврiччя 2019 року продаж частки  в статутному капiталi  ТОВ 

"Фiнансова компанiя "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155, та купiвлю фiнансових активiв, якi будуть 

вiдповiдати вимогам щодо прийнятних активiв згiдно з Положенням про обов'язковi критерiї i 
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нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв 

та ризиковостi операцiй страховика затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №850 вiд 07.06.2018 р., 

зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.07.2018 р. №782/32234. 

 

 

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

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

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

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби Компанiї становлять транспортнi засоби (машина 1 шт.) вартiстю 159 тис. грн.. та 

офiсна технiка (комп'ютери, принтери, тощо) загальною вартiстю 31 тис. грн. Основнi засоби 

Компанiї використовуються в господарськiй дiяльностi протягом тривалого часу i мають повний 

знос: термiн використання автомобiля понад 5 рокiв, офiсної технiки вiд 4 до 10 рокiв. Будь-яких 

значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалося. 

Мiсцезнаходження основних засобiв  - за мiсцезнаходженням Компанiї: м. Київ, вул. Бiлоруська, 

буд.3. 

Дiяльнiсть Компанiї не пов'язана з будь-яким значним впливом на навколишнє середовище. 

Компанiя планує оновлення офiсної технiки протягом 2019-20120 рокiв. 

 

 

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

економічних обмежень 

 У зв'язку зi змiною регуляторних вимог до ведення страхової дiяльностi вiдповiдно до 

Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, 

лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика (надалi - 

Положення) згiдно Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг №850 вiд 07.06.2018 р., зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї 

України 06.07.2018 р. №782/32234 страхова компанiя розглядає питання приведення дiяльностi 

Компанiї у вiдповiднiсть до регуляторних норм здiйснення страхової дiяльностi на страховому 

ринку України.  Положення вимагає дотримання страховиком нормативiв достатностi капiталу 

та платоспроможностi, лiквiдностi , прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй на 

будь-яку дату. Станом на 31.12.2018 р. Компанiя має невиконання нормативу платоспроможностi 

та достатностi капiталу в розмiрi 13493 тис. грн.  

 Для  приведення даного нормативу в вiдповiднiсть до норм Положення розглянуто i 

вiдповiдно розроблено фiнансовi плани декiлькох можливих варiантiв приведення дiяльностi 

Компанiї у вiдповiднiсть до регуляторних норм здiйснення страхової дiяльностi на страховому 

ринку України, а саме: 

- проведення докапiталiзацiї Компанiї, яке розглядається в комплексному пiдходi разом з 

материнською компанiєю ; 

- продаж наявних фiнансових активiв Компанiї та купiвля фiнансових активiв, якi будуть 

вiдповiдати вимогах Положення щодо прийнятних активiв.  

 Компанiя планує привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства 

протягом 1 пiврiччя 2019 року. За цей перiод норматив достатностi капiталу та 

платоспроможностi Компанiї виконується за рахунок виконання нормативу власника iстотної 

участi материнською компанiєю Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя 

"БРОКБIЗНЕС" (код за ЄДРПОУ 20344871, мiсцезнаходження: 04050, мiсто Київ, вул. 
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Бiлоруська, буд. 3), яке володiє 99,98 % акцiй у статутному капiталi Страхової компанiї 

"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ". 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 Основною метою Компанiї вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог 

законодавства України вiдносно рiвня достатностi капiталу й вимог регулюючих органiв в сферi 

страхування, а також забезпечення фiнансової стабiльностi Компанiї i здатностi продовжити 

здiйснення фiнансово-господарчої дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. 

Керiвництво вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 

капiталу, показаного в балансi. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя аналiзує 

наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом розподiлу частки прибутку мiж 

учасниками, повернення капiталу учасникам. 

  На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до 

капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi, 

розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв. 

Сплачений статутний фонд страхової компанiї становить 20 000 тис. грн., розмiр якого вiдповiдав 

нормам чинного законодавства України на дату реєстрацiї компанiї.  Гарантiйний фонд компанiї 

становить 3001 тис. грн.  Страхова компанiя пiдтримує належний рiвень фактичного запасу 

платоспроможностi (нетто-активiв). Фактичний запас платоспроможностi страхової компанiї 

протягом 2015-2018 рр. значно перевищував розрахунковий нормативний запас 

платоспроможностi на будь-яку дату звiтного перiоду, тобто Компанiя вчасно та в повному обсязi 

зможе виконати всi свої зобов'язання перед клiєнтами в будь-який момент.  

 Станом на 31.12.2018 р. фактичний запас платоспроможностi складає 21 151 тис. грн., 

нормативний - 172,05 тис. грн. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над 

нормативним - 20 982,75 тис. грн. 

Компанiя стабiльно розвивається протягом останнiх рокiв, має достатнi страховi резерви та 

потенцiал до зростання в майбутньому. 

ЛIКВIДНIСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

№ Найменування    показника Формула розрахунку показника Коди рядкiв 

фiнансової звiтностi Значення  на Орiєнтовне граничне значення показника 

    кiнець звiтного перiоду  

1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi)   К1 = (Грошовi кошти та їх 

еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi вкладення) : Поточнi зобов'язання   форма №1 

  5,5 

(4482/821)   

0,10 - 0,20 

   рядки (1165+1160) : рядок 1695   

2 Коефiцiєнт поточної(загальної) лiквiдностi(покриття)   К2 = Оборотнi активи 

пiдприємства : Поточнi зобов'язання  форма №1  5,9 

 (4839/821)   

Не менше < 0,5  

   рядок 1195 : рядок 1695   

3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї)   К3 = Власнi кошти пiдприємства : 

Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу)   форма №1  0,82 (21186/25781)   

0,25 - 0,50 

   рядок 1495 : рядок 1300   

4 Коефiцiєнт покриття зобов`язань власним капiталом   К4 = (Короткостроковi 

зобов`язання + Довгостроковi зобов`язання) : Власний капiтал   форма №1 0,22 
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((821+3774)/ 

21186)   

 

   рядки (1695+1595) : рядок 1495   

 

 

 

 

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

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 Згiдно затверджених Компанiєю Правил добровiльного страхування життя страховi 

договори набирають чинностi з моменту внесення перших страхових платежiв. Страховi платежi 

можуть сплачуватися одноразово або перiодично згiдно з умовами договору страхування життя. 

При сплатi страхових платежiв перiодично, кожний черговий платiж за наступний перiод часу 

повинен бути сплачений не пiзнiше останньої доби перiоду, за який сплата вже виконана, якщо 

iнше не передбачено умовами договору страхування. У разi несплати чергового страхового 

платежу Компанiя може надати певний перiод (зазвичай вiд 10 днiв до 2 мiсяцiв) для погашення 

заборгованостi. Якщо протягом цього перiоду страховi платежi непогашенi, Компанiя має право 

редукувати договiр страхування. На кiнець звiтного перiоду 31.12.2018 року непрострочена 

заборгованiсть за укладеними договорами страхування (нарахованi страховi платежi) становить 

58 тис. грн.  

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Страхова компанiя планує в подальшому продовжувати безперервну фiнансово-господарську 

дiяльнiсть. Для забезпечення такої дiяльностi  страхова компанiя систематично створює, 

аналiзує та коригує рiчний та перспективнi (на два i бiльше роки) бюджетнi плани доходiв та 

витрат. Прiоритетним напрямком у дiяльностi страхової компанiї залишається страхування 

позичальникiв кредитiв в банках за ризиковими програмами страхування життя. Розширення 

поля дiяльностi в цьому напрямку страхова компанiя планує за рахунок розробки та 

впровадження нових страхових продуктiв з врахуванням сьогоднiшнiх потреб страхового ринку. 

Для запобiгання створення кризової ситуацiї з прогнозного виникнення одночасної значної 

кiлькостi страхових виплат та виплат викупних сум за дiючими договорами страхування життя, 

страхова компанiя формує та перевiряє щоквартально на адекватнiсть математичнi резерви та 

розмiщує активи з урахуванням критерiїв та нормативiв платоспроможностi та достатностi 

капiталу, ризиковостi операцiй та якостi активiв. План дiй на випадок виникнення кризових 

ситуацiй вiд впливу внутрiшнiх та зовнiшнiх чинникiв, страхова компанiя розглядає в 

комплексному пiдходi разом з материнською компанiєю ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", ЄДРПОУ 20344871, Україна, яке 

володiє 99,98%. акцiй у статутному капiталi Страхової компанiї "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ". 

 

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

та розробку за звітний рік 

Компанiя проводить аналiтичну роботу щодо дослiдження основних тенденцiй ринку 

страхування в цiлому, окремих сегментiв ринку, аналiз конкурентiв та вiдгукiв споживачiв.  

Серед основних напрямкiв розвитку Компанiї на найближче майбутнє можна видiлити наступнi: 

поглиблення спiвпрацi з банками, розвиток нових каналiв та технологiй продаж, автоматизацiя та 

дiджиталiзацiя всiх сфер дiяльностi, формування ексклюзивних i доступних програм страхування. 
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За звiтний перiод 2018 рiк витрати на дослiдження та розробки окремими статтями не видiлялися. 

 

 

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

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

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

довільній формі 

ДИНАМIКА ОСНОВНИХ ФIНАНСОВИХ ПОКАЗНИКIВ СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ 

"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" 

 

рiк Активи, тис. грн. Статутний капiтал, тис. грн. Страховi резерви, тис.грн.

 Страховi премiї, тис.грн. Виплати, тис.грн. Чистий прибуток, тис.грн. 

2015 25 967 20 000 2 883 1 669 1 447 -2 281 

2016 25 602 20 000 3 214 1 589 95 -704 

2017 25 433 20 000 4 066 2 838 342 -953 

2018 25 781 20 000 3 774 3 079 405 163 

Протягом 2018 року активи Компанiї зросли на 348 тис. грн. i станом на 31 грудня 2018 року 

становили 25 781 тис. грн., станом на 31 грудня 2017 року цей показник складав 25 433 тис. грн. 

Разом з тим страховi резерви зменшились на 292 тис. грн. i станом на 31 грудня 2018 року склали 

3 774 тис. грн. Станом на 31 грудня 2017 року цей показник складав 4 066 тис. грн. Чистий збиток 

за 2018 рiк зменшився на 163 тис. грн. i станом на 31 грудня 2018 року склав      2 161 тис. грн.  

Компанiя має позитивну динамiку зростання надходження страхових премiй: зростання в 

порiвняннi з 2015 роком в 1,8 рази. Пiк страхових виплат Компанiя мала в 2015 роцi, що пов'язано 

з виплатами по закiнченню довгострокових накопичувальних договорiв - 1 447 тис. грн. i це 

найбiльша сума виплат за всю iсторiю дiяльностi Компанiї. 

 Водночас саме за 2015 рiк Компанiя мала найбiльший збиток по результатах 

фiнансово-господарської дiяльностi -  2 281 тис. грн. Протягом останнiх рокiв дiяльнiсть 

Компанiї характеризується зростанням зборiв страхових премiй, що дало можливiсть навiть при 

наявностi значних виплат в розмiрi 405 тис. грн. отримати по результатах 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк прибуток 163 тис. грн. 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

акцiонери згiдно перелiку акцiонерiв 

Наглядова рада Голова Наглядової ради  

Член Наглядової ради 

Член Наглядової ради 

 

Горельцев А.В. 

Окара I.В. 

Кузьменко I.О. 

 

Правлiння 

Товариства 

Голова Правлiння 

Член Правлiння 

 

Арбузiна В.О. 

Ковальська Л.В. 

 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї 

Член Ревiзiйної комiсiї 

 

Шахновський А.Є. 

Дмитренко Т.П. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
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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) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС ", 35529829,  Голова Правлiння 

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

 02.01.2017, обрано обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Рiшенням позачергових зборiв Товариства Протокол №26/12 вiд 26.12.2016 р. обрана на 

посаду Голови Правлiння з 02.01.2017 р. на термiн 5 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних 

даних. Розмiр виплаченої винагороди  59 тис. грн.. 

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: Голова Правлiння 

- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

- мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3. 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Ковальська Людмила Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС ", 35529829,  Заступник Голови Правлiння з продажу та операцiйної дiяльностi 

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

 28.04.2014, обрано обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Заступник Голови Правлiння з продажу та операцiйної дiяльностi СТРАХОВОЇ 

КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" призначена на посаду члена Правлiння рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014 р. (Протокол ЗЗА №28/04 вiд 28.04.2014 р.). Посадова особа 
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непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на 

розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди  121 тис. грн.. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Горельцев Андрiй Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

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

 СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", 20344871, Заступник Голови Правлiння з 

операцiйної дiяльностi 

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

 16.04.2018, обрано обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв вiд 16.04.2018 р. (Протокол ЗЗ №16/04 

вiд 16.04.2018 р.) на наступнi 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 

Представник акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"БРОКБIЗНЕС". Здiйснює повноваження на безоплатнiй основi. 

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: Перший заступник Голови Правлiння 

- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

- мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Кузьменко Iрина Олегiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

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

 СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", 20344871, Заступник Голови Правлiння 

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

 16.04.2018, обрано обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв вiд 16.04.2018 р. (Протокол ЗЗ №16/04 
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вiд 16.04.2018 р.) на наступнi 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Здiйснює 

повноваження на безоплатнiй основi. Представник акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС". 

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: виконавчий директор 

- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

- мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3. 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Окара Iван Валерiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 11 

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

 СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС, 20344871, директор юридичного департаменту 

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

 16.04.2018, обрано обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв вiд 16.04.2018 р. (Протокол ЗЗ №16/04 

вiд 16.04.2018 р.) на наступнi 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Здiйснює 

повноваження на безоплатнiй основi. Представник акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС". 

 

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: Заступник Голови Правлiння з правових питань  

- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

- мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3. 

 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Шахновський Анатолiй Євгенович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 
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6) Стаж роботи (років) 

 30 

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

 Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС", 20344871, Голова Наглядової ради 

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

 20.04.2017, обрано обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. (Протокол 

ЗЗА №20/04 вiд 20.04.2017 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Здiйснює 

повноваження на безоплатнiй основi. 

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- Посада: Голова Наглядової ради 

- Найменування пiдприємства: Публiчне акцiонерне товариство "Закритий не диверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний фонд "Каскад-Iнвест" 

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

- Посада: член Наглядової ради 

- Найменування пiдприємства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

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

- Посада: Голова Наглядової ради 

- Найменування пiдприємства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 

 Дмитренко Тетяна Петрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

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

 СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", 20344871, Директор фiнансового департаменту 

по роботi з регiональними пiдроздiлами 

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

 20.04.2017, обрано обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Призначена на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. (Протокол 

ЗЗА №20/04 вiд 20.04.2017 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. Здiйснює 

повноваження на безоплатнiй основi. 

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: директор фiнансового департаменту 
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- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

- мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3. 

 

 

1) Посада 

 головний бухгалтер 

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

 Слободяник Валентина Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС ", 35529829, головний бухгалтер 

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

 05.03.2012, обрано термiн не визначено 

9) Опис 

 Призначена на посаду вiдповiдно до Наказу №0503/02-к вiд 05.03.2012 р. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на 

розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди  108 тис. грн.. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Правлiння Арбузiна Вiкторiя 

Олександрiвна 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння Ковальська 

Людмила 

Володимирiвна 

- 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Горельцев Андрiй 

Володимирович 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Кузьменко Iрина 

Олегiвна 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Окара Iван 

Валерiйович 

- 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Шахновський 

Анатолiй 

Євгенович 

- 20 0,01 20 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Дмитренко Тетяна 

Петрiвна 

- 0 0 0 0 

головний 

бухгалтер 

Слободяник 

Валентина 

Миколаївна 

- 0 0 0 0 

Усього 20 0,01 20 0 
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VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

20344871 
04050, Україна, Шевченкiвський 

р-н р-н, м. Київ, вул.Бiлоруська, 3 
99,98 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Шахновський Анатолiй Євгенович 0,01 

Загребной Вадим Миколайович 0,01 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Страхова компанiя планує в подальшому продовжувати безперервну фiнансово-господарську 

дiяльнiсть. Для забезпечення такої дiяльностi  страхова компанiя систематично створює, 

аналiзує та коригує рiчний та перспективнi (на два i бiльше роки) бюджетнi плани доходiв та 

витрат. Прiоритетним напрямком у дiяльностi страхової компанiї залишається страхування 

позичальникiв кредитiв в банках за ризиковими програмами страхування життя. Розширення 

поля дiяльностi в цьому напрямку страхова компанiя планує за рахунок розробки та 

впровадження нових страхових продуктiв з врахуванням сьогоднiшнiх потреб страхового ринку. 

Для запобiгання створення кризової ситуацiї з прогнозного виникнення одночасної значної 

кiлькостi страхових виплат та виплат викупних сум за дiючими договорами страхування життя, 

страхова компанiя формує та перевiряє щоквартально на адекватнiсть математичнi резерви та 

розмiщує активи з урахуванням критерiїв та нормативiв платоспроможностi та достатностi 

капiталу, ризиковостi операцiй та якостi активiв. План дiй на випадок виникнення кризових 

ситуацiй вiд впливу внутрiшнiх та зовнiшнiх чинникiв, страхова компанiя розглядає в 

комплексному пiдходi разом з материнською компанiєю. 

У 2019 роцi Компанiя продовжить побудову системи продажiв.  

Основними напрямками розвитку Компанiї на найближче майбутнє є: поглиблення спiвпрацi з 

банками, розвиток нових каналiв та технологiй продаж. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

За останнi роки включаючи 2017 рiк збитковiсть дiяльностi ПрАТ "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  "БРОКБIЗНЕС" пояснювалася наступними чинниками : 

- Здiйсненням оцiнки всiх активiв Компанiї за справедливою вартiсть у вiдповiдностi до 

МСФЗ 

- Зростанням  обсягiв реалiзацiї послуг, що вимагає високого рiвня витрат на реалiзацiю та 
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витрат на формування страхових резервiв в достатнiх обсягах. 

 В 2018 роцi Компанiя отримала прибуток, що свiдчить про досягнення збалансованостi 

мiж отриманими доходами та витратами на ведення фiнансово-господарської дiяльностi.  

Виходячи з того, що: 

- Прiоритетним напрямком у дiяльностi Компанiї залишається страхування позичальникiв 

кредитiв в банках за ризиковими програмами страхування життя i вiдбувається постiйне 

розширення поля дiяльностi в цьому напрямку за рахунок розробки та впровадження нових 

страхових продуктiв з врахуванням сьогоднiшнiх потреб страхового ринку; 

- Страховi резерви сформовано в достатнiх обсягах для майбутнiх вiдшкодувань; 

та враховуючи прогнози щодо  зростання в 2019 роцi та в подальших перiодах обсягiв 

надходжень страхових премiй, управлiнський персонал не бачить передумов для сумнiвiв щодо 

можливостi безперервної дiяльностi в майбутньому. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану 

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

зазначенi в цьому пунктi правочини не вкладалися 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Управлiння ризиками є фундаментальним для страхової дiяльностi i суттєвим елементом  

операцiй  страхової компанiї. Процес управлiння ризиками в Компанiї iнтегрований в щоденну 

дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер. 

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

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

принципом, за яким очiкуванi вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику i 

вiдповiдати стратегiчним цiлям Компанiї. Операцiї хеджування компанiєю не застосовувалися. 

 Основнi ризики компанiї - це ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi 

 Основним ризиком для Компанiї за договорами страхування  є те, що суми i строки 

фактичних збиткiв i виплат можуть вiдрiзнятися вiд очiкуваних через вплив таких факторiв, як 

частота виплат, величина збиткiв, здiйсненi фактичнi виплати та подальшi змiни довгострокових  

збиткiв. У зв'язку з цим метою Компанiї є забезпечення достатнiх резервiв для покриття 

зобов'язань. 

 Основними ризиками Компанiї, пов'язаними iз договорами страхування життя є: 

Припущення щодо  таблиць смертностi, якi використовуються  для розрахунку страхових 

тарифiв. Таблицi смертностi, якi використовує Компанiя, регулярно перевiряються, при цьому 

враховуються  такi фактори як стать, вiк, страхова сума i т.д. 

 Особлива увага придiляється процесу андерайтингу. Компанiєю розробленi  спецiальнi 

процедури, iнструкцiї, посiбники i форми для забезпечення цього процесу. Також 

встановлюються  лiмiти на андерайтинг. 

 З метою зменшення ризику, пов'язаного з рiвнем смертностi та захворюваностi, Компанiя 

укладає договори  перестрахування на суми, що перевищують встановленi лiмiти. Компанiя 

регулярно переглядає ризик довголiття. 

 Ризик дострокового припинення  дiї договорiв страхування здiйснюється щоквартально. 

Результати такого аналiзу  враховуються при розрахунку тарифiв, а також для вжиття заходiв, 

спрямованих на  адекватне обслуговування  зобов'язань за договорами страхування та 

оптимiзацiю  полiтики андерайтингу. 
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2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

У Компанiї виникає кредитний ризик, який являє собою зменшення вартостi активiв в результатi 

негативних змiн спроможностi позичальника погасити заборгованiсть. Основнi сфери, яким 

притаманний кредитний ризик такi: 

- грошовi кошти та їх еквiваленти; 

- кошти, отриманi як короткостроковi позики; 

- фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки  у прибутку чи 

збитку; 

- депозити; 

- суми до отримання вiд власникiв страхових полiсiв; 

- суми до отримання вiд страхових посередникiв; 

- частка перестраховикiв у страхових резервах. 

 

 Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або 

мабутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатися у зв'язку iз змiнами 

ринкових курсiв. Ринковий ризик виникає у зв'язку з вiдкритими позицiями за процентними 

ставками, валютами  i фондовими  фiнансовими iнструментами, на якi впливають загальнi та 

специфiчнi змiни на ринку та змiни рiвня нестабiльностi ринкових курсiв. 

 Потребує мiнiмiзацiї i пом'якшення впливу на дiяльнiсть компанiї ринковий ризик - ризик 

фiнансових iнвестицiй. Даний ризик пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 

фiнансових iнструментiв страхової компанiї до коливання ринкової вартостi фiнансових 

iнвестицiй. Негативний вплив на фiнансовий стан компанiї особливо можливий при рiзкому 

падiннi ринкової вартостi фiнансових iнвестицiй. З метою пом'якшення впливу падiння ринкової 

вартостi фiнансових iнвестицiй страхова компанiя протягом 2018 року здiйснила продаж  пакету 

акцiй ПАТ "ЗНВКIФ "БРОКБIЗНЕС", якi знаходились на балансi страхової компанiї. Протягом 

2018 року страхова компанiя придбала 8,5% частки у статутному капiталi  Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК". Станом на 31.12.2018 року 

страхова компанiя має 34,84% частки у статутному капiталi  Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК". В подальшому планується здiйснення 

продажу частини частки у статутному капiталi ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК" для 

диверсифiкацiї фiнансових iнвестицiй i  пом'якшення впливу на дiяльнiсть Компанiї в цiлому.  

Виконавчий орган Компанiї 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. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

 Згiдно ч. 2 ст. 77 Закону України "Про акцiонернi товариства", Кодекс корпоративного 

управлiння Товариства, затверджений рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 20.04.2017 року 

(Протокол № 20/04 вiд 20.04.2017 р.) зберiгається в Товариствi за його мiсцезнаходженням (м. 

Київ, вул. Бiлоруська, буд.3). 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Протягом 2018 року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти 

вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 16.04.2018 

Кворум зборів 99,99 

Опис Порядок денний: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї. 

2. Про обрання голови та секретаря зборiв. 

3. Про розгляд звiту Наглядової ради за 2017 р., прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду. 

4. Про розгляд звiту Виконавчого органу (Правлiння) за 2017 рiк, прийняття 

рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

5. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 

6. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2017 рiк та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду. 

7. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк. 

8. Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.  

9. Про визначення розмiру дивiдендiв та порядок їхньої виплати.  

10. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 

11. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради. 

12. Про обрання членiв Наглядової ради.  

13. Про обрання голови Наглядової ради.  

14. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з головою та  членами Наглядової ради, встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв з головою та членами Наглядової ради. 

 

З усiх питань порядку денного рiшення прийнятi 100 вiдсотками голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 
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 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 
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Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих 

акцій товариства  

нi 

Інше (зазначити) не скликались 

 

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

причина їх непроведення: не скликались 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: не скликались 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) В складi Наглядової ради не створено комiтетiв. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Горельцев Андрiй 

Володимирович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис:  

Кузьменко Iрина Олегiвна Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Окара Iван Валерiйович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
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Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом 

Правлiння Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть 

бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено 

обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. 

X  

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 

Так. 

- Затвердження   рiчного звiту Служби внутрiшнього аудиту(контролю) (Внутрiшнього 

аудитора) за 2017 рiк;  

- Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, яке знаходиться в компетенцiї наглядової 

ради;   

- Про затвердження рiчної iнформацiї про Товариство за 2017 рiк; 

- Щодо приведення стану Товариства у вiдповiднiсть до вимог Розпорядження Нацкомфiнпослуг 

вiд 07.06.2018 р. № 850. 

- Про затвердження зовнiшнього аудитора для проведення аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 
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Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова Правлiння Арбузiна В.О. 

Член Правлiння Ковальська Л.В. 

 

Згiдно Статуту та посадових iнструкцiй. 

Опис  

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. 
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Спецiальнi фонди утворюються в разi 

необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв 

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 є контроль за тим, щоб схильнiсть до 

ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння 

операцiйними та юридичними ризиками має 

забезпечувати належне дотримання 

внутрiшнiх полiтик та процедур з метою 

мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних 

ризикiв. 

Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, 

що особа може стикнутися з труднощами при 

виконаннi своїх фiнансових зобов'язань. 

Управлiння ризиком лiквiдностi 

забезпечується затвердженою полiтикою з 

розмiщення активiв, та дотриманням 

вiдповiдних нормативiв. Активи компанiї, 

вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює регулювання 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.   

Крiм того, складовою частиною системи 

управлiння ризиками є процес андеррайтингу 

(аналiзу та оцiнки ризикiв, що приймаються на 

страхування) та процес перестрахування. 

 

 

Примітки 
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5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
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імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 
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ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік X  

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10  X 
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відсотками голосів 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

20344871 99,98 

2 Хомутиннiк Вiталiй Юрiйович 2797506376 49,03 

 

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

загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 

Правлiння: 

Голова Правлiння обирається (переобирається) Загальними зборами строком на 5 (п'ять) рокiв. 

Члени Правлiння обираються (переобираються) Загальними зборами, за письмовим поданням 

Голови Правлiння, строком на 5 (п'ять) рокiв. 

Повноваження Голови Правлiння та будь-кого (всiх) iз членiв Правлiння припиняються за 

рiшенням Загальних зборiв. Припинення повноважень членiв Правлiння здiйснюється за 

письмовим поданням Голови Правлiння. 

 

Наглядова рада: 

Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.   

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 
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Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням 

договору припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;  

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера.  

 

Ревiзiйна комiсiя: 

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з 

числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб   

акцiонерiв, строком на 3 (три) роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної 

комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. 

Загальнi збори вправi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. При цьому, рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї може бути прийнято тiльки стосовно всiх 

членiв Ревiзiйної комiсiї.  

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням 

договору припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;  

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї;  

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  

5) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до законодавства України перешкоджають 

виконанню обов'язкiв Голови, члена Ревiзiйної комiсiї. 

 

Головний бухгалтер: призначається та звiльняється з посади наказом Голови Правлiння.  

 

Товариство не здiйснює виплати винагород або компенсацiй посадовим особам в разi їх 

звiльнення (припинення повноважень), крiм тих, що є обов'язковими згiдно закону. 

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Голова Правлiння: Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, 

представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, 

установами, органiзацiями та будь-якими iншими особами, вести дiловi переговори. 

Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства, координацiю 

дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами Товариства. Голова 

Правлiння органiзовує виконання рiшень прийнятих Загальними зборами i Наглядовою  радою. 

Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Всi iншi особи, в тому 

числi члени Правлiння, вiд iменi Товариства дiють лише в межах довiреностi, яка скрiплюється 

пiдписом Голови Правлiння та печаткою Товариства. 

Голова Правлiння, також має право: 

1) подавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi 

Товариства; 

2) першого пiдпису на фiнансових документах Товариства; 
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3) з урахуванням обмежень визначених цим Статутом та законом, вчиняти будь-якi 

правочини, укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори (контракти тощо), у тому 

числi зовнiшньоекономiчнi;  

4) видавати накази, давати письмовi та уснi розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства; 

5) подавати на затвердження Загальним зборам кандидатiв на обрання та вiдкликання з 

членiв Правлiння; 

6) пiдписувати колективний договiр, що укладається в Товариствi; 

7) затверджувати правила страхування, страховi тарифи та умови страхування; 

8) затверджувати штатний розпис та структуру Товариства;  

9) видавати працiвникам та iншим особам довiреностi на представництво Товариства; 

10) затверджувати режим роботи Товариства, внутрiшнi iнструкцiї, положення Товариства та 

посадовi iнструкцiї працiвникiв; 

11) вирiшувати питання щодо найму та звiльнення персоналу. 

Член правлiння - Заступник Голови правлiння з продажу та операцiйної дiяльностi:  

1. Вирiшувати питання щодо найму та звiльнення працiвникiв Товариства, включаючи право: 

- приймати кадровi  рiшення щодо прийому на роботу, переведення на iншу роботу, 

скорочення чисельностi або штату працiвникiв, звiльнення працiвникiв Товариства, а також 

регулювати  питання дисциплiни працi в Товариствi; 

- пiдпису кадрової документацiї: наказiв (розпоряджень) про прийом на роботу, про 

переведення на iншу роботу, про розiрвання трудових договорiв (звiльнення), про надання 

вiдпустки, про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, про заохочення та стягнення, 

про сумiщення посад/професiй, про скорочення чисельностi та/або штату працiвникiв, 

попередження працiвникам про майбутнє вивiльнення та iншi документи, що стосуються питань 

трудових правовiдносин у Товариствi. 

2. Пiдписувати документи по забезпеченню поточної роботи пiдлеглих працiвникiв 

Товариства, договори матерiальної вiдповiдальностi з працiвниками страхової компанiї, договори 

по зберiганню комерцiйної таємницi з працiвниками страхової компанiї. 

3. Погоджувати договори страхування (полiси, сертифiкати), що укладаються 

представниками Компанiї, брокерами, агентами на стандартних та нестандартних умовах 

(нестандартнi тарифи, комiсiйнi винагороди  тощо), страхова сума за якими перевищує лiмiти, 

наданi представникам Компанiї у регiонах. 

4. Пiдписувати вiд iменi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" наступнi документи: 

- договори страхування життя (полiси, сертифiкати) з лiмiтом вiдповiдальностi за кожним 

об'єктом страхування без обмежень по страховим сумам; 

- пропозицiї конкурсних торгiв, що надаються для участi у торгах (тендерах) на закупiвлю 

послуг зi страхування, що повнiстю або частково здiйснюються за рахунок державних коштiв; 

- договори-доручення про надання страхових агентських послуг, додатки до них; 

- листування стосовно роботи Компанiї. 

5. Пiдписувати документи для здi йснення виплати страхового вiдшкодування: 

- пiдписувати накази на виплату страхових вiдшкодувань (страхової виплати), пiдписувати 

(затверджувати) страховi акти за умови, що розмiр страхового вiдшкодування (страхової виплати) 

за одним страховим випадком не перевищує 300 000(триста тисяч) гривень включно; 

- укладати з юридичними особами та фiзичними особами (в тому числi зареєстрованими як 

пiдприємцi) - резидентами та нерезидентами - договори (угоди) про надання послуг по з'ясуванню 

причин та обставин настання страхового випадку, акти виконаних робiт (наданих послуг) за 

такими договорами; 

- укладати та пiдписувати з юридичними особами та фiзичними особами (в тому числi 

зареєстрованими як пiдприємцi) - резидентами та нерезидентами - договори (угоди) про 

проведення експертних дослiджень, висновкiв, акти виконаних робiт (наданих послуг) за такими 
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договорами; 

- пiдписувати акти по вiдмовi у виплатi страхового вiдшкодування; 

- засвiдчувати вiрнiсть копiй документiв Товариства; 

- представляти iнтереси ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" перед фiзичними та юридичними особами, на 

пiдприємствах, установах, органiзацiях рiзних форм власностi та пiдпорядкування. 

6. Пiдписувати рахунки-фактури та акти виконаних робiт, необхiднiсть сплати яких виникає  

пiд час здiйснення роботи вiдповiдного структурного пiдроздiлу, сума яких не перевищує 300 000 

(триста тисяч) гривень включно. 

7. Господарськi договори, необхiднi для здiйснення поточної дiяльностi вiдповiдного 

структурного пiдроздiлу, з лiмiтом по кожному договору до 300 000 (триста тисяч) гривень 

включно. 

8. Представляти iнтереси Товариства в усiх державних та недержавних, колективних, 

приватних та комунальних установах, пiдприємствах та органiзацiях незалежно вiд їх 

пiдпорядкування та форм власностi, органах мiсцевого самоврядування, друкованих засобах 

масової iнформацiї, Державнiй службi зайнятостi (включаючи обласнi, мiськi та районнi центри 

зайнятостi), з правом пiдпису та подачi будь-яких документiв вiд iменi Товариства. 

 

Головний бухгалтер: повноваження визначеннi Законом України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову  звiтнiсть в Українi". 

Голова Наглядової ради:  

1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, 

затвердженого Наглядовою радою;  

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради забезпечує зберiгання книги протоколiв 

Наглядової ради;  

3) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до 

складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами 

та посадовими особами Товариства;  

4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний 

стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;  

5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;  

6) укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з Головою та членами Правлiння, якщо Загальнi 

збори не уповноважили на те iншу особу.  

 

Члени Наглядової ради мають право:  

1) брати участь у засiданнях Правлiння;  

2) заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi 

Товариства; 

3) отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх 

функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств 

Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради 

протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови 

Правлiння або в iнший строк, узгоджений iз членом Наглядової ради; 

4) вимагати скликання позачергового засiдання (заочного голосування) Наглядової ради;  

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради;  

6) залучати спецiалiстiв та експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. 

 

Голова Ревiзiйної комiсiї:  

1) органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;  

2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 
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органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;  

3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та 

Наглядовiй радi;  

4) пiдтримує постiйнi зв'язки iз iншими органами та посадовими особами Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право:  

1) отримувати вiд посадових осiб Товариства матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, 

необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, у порядку, встановленому цим 

Положенням; 

2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо 

питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, у порядку, встановленому цим 

Положенням;  

3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх 

фактичну наявнiсть;  

4) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв; 

5) бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного;  

6) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання 

Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим 

iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння з 

правом дорадчого голосу у випадках, якщо таке засiдання було iнiцiйоване Ревiзiйної комiсiєю, та 

у засiданнях, на яких розглядаються проекти рiчних звiтiв, рiчної бухгалтерської звiтностi, у тому 

числi звiтiв про прибутки та збитки Товариства i висновку аудитора; 

7) звертатися в комiтети Наглядової ради з пропозицiєю розглянути будь-яке питання, що 

вiдноситься до компетенцiї такого комiтету; 

8) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та 

недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;  

9) у порядку, визначеному Статутом, залучати до своєї роботи акцiонерiв, експертiв, спецiалiстiв, 

аудиторiв. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

Управлiнський  персонал  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" несе  вiдповiдальнiсть  за  iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя - 

фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та звiту аудитора щодо неї), 

яка входить до складу рiчного звiту про управлiння Товариства за 2018 рiк, складеного вiдповiдно 

до вимог Закону України Про цiннi папери та фондовий ринок  № 3480-IV  вiд 23.02.2006  (далi 

Закон № 3480-IV  ) та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) 

№2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами вiд 04.12.2018р. №854 (Положення № 2826). До складу цiєї 

iнформацiї включено Звiт про корпоративне управлiння. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою 

iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора,  ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi необхiдно було б включити 

до звiту. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та  ми не 

висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi 
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накладаються   Законом  України Про цiннi папери та фондовий ринок  № 3480-IV, пункти 5-9 

частини 3 пункту 3 статтi 40-1.  

Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА 720 

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження Звiту про 

корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з аудитом, який 

проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, що наше 

дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки. 

На нашу думку, iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у 

вiдповiдностi до вимог пунктiв  5- 9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1  Закону № 3480-IV та яка 

була включена  до складу рiчного звiту Товариства станом на 31.12.2018 року, була пiдготовлена 

у вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пункти 5-9 

частини 3 пункту 3 статтi 40-1 , i надана iнформацiя узгоджена з фiнансовою звiтнiстю 

Товариства. 

На нашу думку Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку йде мова у  

пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1. Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок". 

 

 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

Вiдповiдно до вимог ст.122 Закону України  " Про фiнансовi послуги та регулювання ринкiв 

фiнансових послуг" 

ЗВIТ 

про корпоративне управлiння 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

(код за ЄДРПОУ 35529829)  

 

1. Мета провадження дiяльностi страховика. 

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

соцiального ефекту для всебiчного задоволення потреб його клiєнтiв та акцiонерiв. 

Основною метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку. Предметом безпосередньої 

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

формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 

Збалансування iнтересiв акцiонерiв та iнших заiнтересованих осiб у довгостроковiй перспективi, 

вiдбуватиметься шляхом зростання ринкової вартостi Товариства.  

Товариство дотримується стандартiв дiлової поведiнки акцiонерiв та менеджерiв, а також 

забезпечує функцiонування системи монiторингу цих стандартiв, що дозволяє унеможливити 

отримання зазначеними особами додаткових доходiв за рахунок використання iнсайдерської 

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

протиправних i неетичних дiй.  

2. Факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з 

посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення 

протягом року. 

 Згiдно ч. 2 ст. 77 Закону України "Про акцiонернi товариства", Кодекс корпоративного 

управлiння Товариства, затверджений рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 20.04.2017 року 

(Протокол № 20/04 вiд 20.04.2017 р.) зберiгається в Товариствi за його мiсцезнаходженням (м. 

Київ, вул. Бiлоруська, буд.3). 
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 Протягом 2018 року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. 

Факти вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi. 

3. Iнформацiя про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за 

страховиком) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть 

встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 

Перелiк власникiв iстотної участi (у тому числi осiб, що здiйснюють контроль за страховиком): 

-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", код за 

ЄДРПОУ 20344871; мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд. 3. 

У 2018 роцi кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) Товариства був Хомутиннiк 

Вiталiй Юрiйович.    

Протягом  року змiн не було. 

Зазначенi особи вимогам законодавства вiдповiдають. 

 

4. Iнформацiя про склад наглядової ради страховика та його змiну за рiк, у тому числi утворенi 

нею комiтети. 

 У 2018 роцi Наглядова рада Товариства складалась з наступних осiб: 

- Голова Наглядової ради - Горельцев Андрiй Володимирович. 

- Член Наглядової ради - Кузьменко Iрина Олегiвна. 

- Член Наглядової ради - Окара Iван Валерiйович 

Змiни у складi Наглядової ради Товариства протягом 2018 року вiдсутнi. 

Рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 16.04.2018 року (Протокол № 16/04 вiд 16.04.2018 р.) 

Наглядова рада Товариства у попередньому складi переобрана на наступнi три роки. 

Комiтети у складi Наглядової ради Товариства не утворювались. 

 

5. Iнформацiя про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк. 

У 2018 роцi Правлiння Товариства (виконавчий орган) складалось з наступних осiб: 

- Голова Правлiння - Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

- Член Правлiння- Ковальська Людмила Володимирiвна 

 Змiни в складi виконавчого органу страховика протягом 2018 року не вiдбувалися. 

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх 

правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг, або 

iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв. 

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

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

послуг, вiдсутнi. 

7. Iнформацiя про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до 

страховика, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, або про вiдсутнiсть 

таких заходiв впливу. 

Протягом 2018 року заходи впливу до членiв Наглядової ради та Правлiння Товариства органами 

державної влади не  застосовувались. 

Протягом 2018 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку до Товариства 

згiдно Постанови про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв 

№503-ЦА-УП-Е вiд 10.09.2018 р. застосовано захiд впливу у виглядi штрафу у розмiрi 5,1 тис. 

грн. за несвоєчасне розкриття регулярної рiчної iнформацiї за 2017 рiк у виглядi електронних 

документiв в Системi монiторингу фондового ринку, що здiйснюється вiдповiдно до Положення 

про подання адмiнiстративних даних та iнформацiї у виглядi електронних документiв до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затвердженого рiшенням Комiсiї 

13.05.2011 р. №492, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 25.06.2011 р. за №789/19527 

(iз змiнами). Правопорушення усунуто шляхом подання до Комiсiї регулярної рiчної iнформацiї 

емiтента за 2017 рiк 16.08.2018 р., штраф сплачено в повному розмiрi станом на 18.09.2018 р. 
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8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика. 

Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороду за здiйснення своїх повноважень. 

 Загальний розмiр винагороди членiв Правлiння Товариства (виконавчого органу) за 2018 

рiк складає -  180 тис. грн. 

9. Iнформацiя про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом 

року. 

Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом 2018 року вiдсутнi.  

 

10. Iнформацiя про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її ключовi 

характеристики.  

В Товариствi затверджена Рiшенням Наглядової ради №1605/2014 вiд 16.05.2014р. "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 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 
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та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi ризики i ризик лiквiдностi. 

Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є контроль за тим, щоб схильнiсть до 

ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має 

забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою мiнiмiзацiї 

операцiйних та юридичних ризикiв. 

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

виконаннi своїх фiнансових зобов'язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується 

затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв. Активи 

компанiї, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання 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.   

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

оцiнки ризикiв, що приймаються на страхування) та процес перестрахування. 

 

11. Iнформацiя про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту 

(контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Протягом 2018 року в Товариствi функцiонувала служба внутрiшнього аудиту вiдповiдно до 

Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства, яка утворена рiшенням 

Наглядової ради Товариства вiд 21.12.2012 року (протокол № 2112/01 вiд 21.12.2012 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 не надає. 

12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

страховика розмiр, або про їх вiдсутнiсть. 

Протягом 2018 року Товариством здiйснено одну операцiю по вiдчуженню активiв та одну 

операцiю по придбанню активiв, якi вiдносяться до значних правочинiв та потребують виконання 

норми п.10.3.11 Статуту: "До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:19) погодження 

укладання договорiв (угод), якi передбачають придбання Товариством майна, товарiв, робiт, 

послуг (окрiм страхових), на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, але не 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства." На проведення кожної з вищеозначених операцiї отримано рiшення Наглядової ради 

Товариства про надання згоди на вчинення значного правочину, якi оформлено вiдповiдними 

Протоколами засiдання Наглядової ради, а саме:  

Протокол №2712-2/2017 засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" вiд 27.12.2017 р.; 

Протокол №2603/2018 засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" вiд 26.03.2018 р. 

 

13. Iнформацiя  про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в 

обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр.  

 Протягом 2018 року Товариство здiйснило продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" 

на загальну суму 4636 тис. грн. Операцiї з продажу акцiй вiдносяться до значних правочинiв. 

Акцiї ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" не перебувають в бiржовому реєстрi та в обiгу на фондовiй 

бiржi, не проходили процедуру лiстингу на фондовiй бiржi. В зв'язку з здiйсненням операцiй з 

продажу акцiй поза фондовою бiржею, оцiнку справедливої вартостi фiнансового активу при 

здiйсненнi продажу Товариство проводило на основi вартостi майбутнiх грошових потокiв. 

 Протягом 2018 року Компанiя придбала частку 8,5 % в статутному капiталi  ТОВ 
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"Фiнансова компанiя "БЛК" загальною вартiстю 4636 тис. грн., що є iнвестицiєю в асоцiйоване 

пiдприємство i оцiнюється  за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.  

 

14. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя не 

є комерцiйною таємницею), або iнформацiю про їх вiдсутнiсть. 

В межах небанкiвської фiнансової групи "БРОКБIЗНЕС+", Товариством здiйснювались наступнi 

операцiї з Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС": оренда  

примiщення; укладання договорiв страхування (договори ОСЦПВВНТЗ; договори добровiльного 

страхування наземного транспорту; договори добровiльного страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту). 

Операцiї з пов'язаними особами проводяться у вiдповiдностi до вимог законодавства України. 

 

15. Iнформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Аудиторська палата України рiшенням № 361 вiд 08.06.2018 року  затвердила для обов'язкового 

застосування  з 1 липня 2018 року в якостi нацiональних стандартiв аудиту Мiжнароднi 

стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 

видання  2016-2017 рокiв, перекладенi українською мовою. Цi стандарти повиннi 

застосовуватися всiма аудиторами та аудиторськими  фiрмами при складаннi звiтiв i завдань, 

виконання яких буде здiйснюватися пiсля  1 липня 2018 року. 

Вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 

вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII, який набув чинностi з 1 жовтня 2018 року, обов'язковий аудит 

фiнансової звiтностi пiдприємств можуть здiйснювати  суб'єкти аудиторської дiяльностi, що 

включенi  до вiдповiдного реєстру Аудиторської палати України.  

                                                                                                                                 

Порядок 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 визнаний таким, що 

втратив чиннiсть  вiдповiдно  до Розпорядження  Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 15.11.2018 № 1997, зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України 30 листопада 2018 р. за № 1369/32821 

 

16. Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом 

року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, мiсцезнаходження; для 

фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi). 

Зовнiшнiй аудитор Товариства: 

Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудит-Стандарт" 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32852960 

Мiсцезнаходження м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе,2-6/32 лiтера "А"  

 

17. Iнформацiя  про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської дiяльностi - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Аудит-Стандарт" працює на ринку аудиту 15 рокiв; 

кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такому страховику- 2 роки; 

перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року - вiдсутнi; 

випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора- вiдсутнi; 

ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв- в 2014 роцi аудитором 

виступалоТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рада Лтд", код ЄРПОУ 20071290; 
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протягом 2015-2016 рокiв аудит здiйснювало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "АРНIКА", код ЄДРПОУ 23502885; 

10.11.2017 року укладено  Договiр на проведення аудиту з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АУДИТ-СТАНДАРТ", код ЄДРПОУ 32852960.ТОВ "АФ 

"АУДИТ-СТАНДАРТ" здiйснювало аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" за 

2017 рiк та буде здiйснювати аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" за 2018 рiк; 

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi 

органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - до жодного з 

аудиторiв  страховика  протягом 2014-2018 рокiв не застосовувалися стягнення  Аудиторської 

палати України. 

Вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит - Стандарт" внесено до реєстру суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi, дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес за № 3345. 

 

18.  Iнформацiя про захист страховиком прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

наявнiсть механiзму розгляду скарг: 

розгляд скарг здiйснюється згiдно наступного механiзму: 

облiк та реєстрацiю надходження скарг здiйснює начальник вiддiлу страхування. Пiсля 

проходження реєстрацiї скарги передаються на розгляд уповноваженiй особi. 

прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника страховика, уповноваженого розглядати скарги: 

уповноваженою особою розгляду скарг у 2018р. був Заступник Голови Правлiнняз продажу та 

операцiйної дiяльностi Ковальська Людмила Володимирiвна;  

стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, 

кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг): 

протягом 2018 року не було зафiксовано скарг клiєнтiв; 

наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг страховиком та результати їх 

розгляду: 

судових 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 2018 року не було. 

 

19.  Iнформацiя про корпоративне управлiння у страховику, подання якої передбачено законами 

з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими 

законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг. 

 

Звiт про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" надається у вiдповiдностi до вимог 

Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 

12.07.2001 р. № 2664-III (iз змiнами та доповненнями). 

 

 

                                     Керiвник __________________ В.О. Арбузiна 

М.П. 

    Головний  

    бухгалтер _________________ В.М.Слободяник 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

20344871 04050, України, 

Шевченкiвський р-н 

р-н, м.Київ, 

Бiлоруська, 3 

199 960 99,98 199 960 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 199 960 99,98 199 960 0 
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X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї iменнi простi 200 000 100,00 Акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, 

якi в установленому законодавством України порядку 

набули право власностi на акцiї Товариства.  

1.1. Акцiонери мають право: 

1) на участь в управлiннi Товариством;  

2) обиратися й бути обраними до органiв Товариства з 

урахуванням умов, визначених цим Статутом; 

3) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та 

одержувати його частку (дивiденди). Право на 

отримання частки прибутку (дивiдендiв) мають особи, 

якi  включенi до перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв; 

4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть 

Товариства, в обсязi i в порядку, визначних 

законодавством України, цим Статутом та Положенням 

про iнформацiйну полiтику; 

5) отримати у разi лiквiдацiї Товариства частину його 

майна або вартостi частини майна Товариства; 

6) здiйснити вiдчуження належних їм акцiй у порядку, 

встановленому законодавством України; 

7) вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та 

iнших органiв Товариства; 

8) вимагати викупу Товариством всiх чи частини 

належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, 

передбачених законодавством України i цим Статутом; 

9) продати акцiї Товариству в разi, якщо Товариством 

прийнято рiшення про придбання таких акцiй; 

10) акцiонери мають iншi права, передбаченi 

законодавством України та цим Статутом. 

1.2. Акцiонери мають переважне право на придбання 

акцiй, що випускаються Товариством додатково, а 

також тих акцiй Товариства, що вiдчужуються одним iз 

акцiонерiв. 

1.3. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

1) дотримуватися цього Статуту та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 

вiдсутнiй 
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Товариства; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

4) оплачувати акцiї Товариства у розмiрi, в порядку та 

засобами, що передбаченi цим Статутом; 

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

6) письмово попередити iнших акцiонерiв та 

Товариство про свiй намiр щодо вiдчуження акцiй 

Товариства та надати можливiсть скористатись 

акцiонерам їх переважним правом на придбання таких 

акцiй; 

7) акцiонери мають iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством України та цим Статутом. 

1.4. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй 

Товариства, що пропонуються їх власником до 

вiдчуження третiй особi, дiє протягом двадцяти днiв з 

дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера 

про намiр продати власнi акцiї. 

1.4.1. Строк переважного права припиняється у разi, 

якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства 

отриманi письмовi заяви про використання або про 

вiдмову вiд використання переважного права на 

купiвлю акцiй.  

1.4.2. Акцiонер, який має намiр продати свої акцiї третiй 

особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту 

акцiонерiв Товариства iз зазначенням цiни та iнших 

умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв 

Товариства здiйснюється через Товариство.  

1.4.3. Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд 

акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй 

особi, Товариство зобов'язане протягом двох робочих 

днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим 

акцiонерам Товариства.  

1.4.4. Якщо акцiонери не скористаються переважним 

правом на придбання всiх акцiй, що пропонуються для 

продажу, протягом встановленого цим Статутом 

строку, акцiї можуть бути проданi третiй особi за цiною 

та на умовах, що повiдомленi Товариству та його 

акцiонерам.  

1.4.5. У разi порушення зазначеного у цьому пунктi 

переважного права на придбання акцiй будь-який 

акцiонер Товариства має право протягом трьох мiсяцiв з 

моменту, коли акцiонер чи Товариство дiзналися або 
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повиннi були дiзнатися про таке порушення, вимагати у 

судовому порядку переведення на нього прав та 

обов'язкiв покупця акцiй.  

1.4.6. Уступка переважного права iншим особам не 

допускається. Переважне право не поширюється на 

випадки переходу права власностi на цiннi папери 

Товариства в результатi їх спадкування чи 

правонаступництва. 

 

 

Примітки: 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.01.2012 16/1/12 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000021638 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 200 000 20 000 000 100 

Опис 

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

паперiв емiтента на фондових бiржах - вiдсутня. Товариство в 2012 роцi провело додаткову емiсiю та закрите (приватне) розмiщення 50 000 

(п'ятдесят тисяч) штук простих iменних акцiй в перiод з 27.02.2012 року по 05.03.2012 року. на загальну номiнальну вартiсть 5 000 000,00 (п'ять 

мiльйонiв) гривень.  
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 16 0 0 0 16 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 16 0 0 0 16 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 16 0 0 0 16 0 

Опис 

МФУ HP LJ 3050z (з трубкою) - 1679,90 грн., знос - 1679,90 грн.; 

Ноутбук ACER AS5310-301G08 - 4464,00 грн., знос - 4464,00 грн.; 

Ноутбук НР 15F009 - 4038,99 грн., знос - 4038,99 грн.;  

Сервер DELL T110 QC - 18150,00 грн., знос - 18150,00 грн., залишкова 

вартiсть - 0 грн.; 

Принтер HP Color Laser Jet 2605 w/cable  - 2409,00 грн., знос -2409,00 

грн.,  

Автомобiль Ford Fiesta - 159016,74 грн., знос - 159016,74 грн., залишкова 

вартiсть - 0 грн.  

Термiн користування основними засобами, по яких досягнуто повного 

зносу, становить близько 0 рокiв. Основнi засоби з повним зносом 

продовжують використовуватися в господарськiй дiяльностi страхової 

компанiї. Обмежень на використання майна не має. 

 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

21 186 21 023 

Статутний капітал (тис.грн) 20 000 20 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

20 000 20 000 

Опис Дотримано вимоги п.56 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання 

фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених 

постановою КМУ вiд 07.12.2016 р. № 913, згiдно з якими вартiсть чистих активiв 

страховика пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року з дати 

внесення iнформацiї про страховика до Державного реєстру фiнансових установ має бути 

не меншою зареєстрованого розмiру статутного капiталу Страховика. 

Висновок Вiдповiднiсть вартостi нетто-активiв (чистих активiв) вимогам законодавства 

тис.грн. 

Показник звiтностi Значення станом  
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на 31.12.2018 р. Значення станом на  31.12.2017 р. 

Активи (р.1300 Балансу) 

 25781 25433 

Нематерiальнi активи (р.1000 Балансу) 35 87 

Зобов'язання: ( р.1595 + р.1695 + Р.1700 + р.1800) 4595 4410 

Статутний капiтал (р.1400) 20 000 20 000 

Розрахунок вартостi нетто-активiв: (р.1300 - р.1000 - р.1595 - р.1695 - р.1700 - р. 1800) 

 21151 20 936 

Величина перевищення  нетто-активiв (чистих активiв) над розмiром статутного капiталу, 

тис.грн. 1 151 936 

 

На кiнець звiтного перiоду (31.12.2018р.) вартiсть  нетто-активiв (чистих активiв) 

Компанiї складає 21 151 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 1 151 

тис.грн. 

 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0 30.12.2030 0 0 30.12.2030 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.2030 0 0 30.12.2030 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.2030 0 0 30.12.2030 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.2030 0 0 30.12.2030 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0 30.12.2030 0 0 30.12.2030 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0 30.12.2030 0 X 30.12.2030 

Податкові зобов'язання X 85 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 736 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 821 X X 

Опис Товариство не має грошових зобов'язань за цiнними паперами, 
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за кредитами банку, за  фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права. За податковими зобов'язаннями  85 тис. 

грн. з яких: 85 тис. грн. - податок на прибуток за 2018 рiк; за 

iншими зобов'язаннями  736 тис. грн.  з яких:  заборгованiсть 

по перестрахових платежах  ТОВ "СКОР Перестрахування" 30 

тис. грн. та ВАТ "Росiйське перестрахове товариство" - 509 тис. 

грн.; нарахована комiсiйна винагорода агентам - 124 тис. грн.; 

отриманi аванси страхових платежiв - 43 тис. грн.; забезпечення 

витрат майбутнiх платежiв (резерв вiдпусток) - 28 тис. грн.; 

оплата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги - 2 тис. грн..  
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Добровiльне 

страхування 

життя 

Послуги 3079 100 Послуги 3079 100 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Аудит-Стандарт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32852960 

Місцезнаходження 04080, Україна, м. Київ, вул. 

Юркiвська/Фрунзе,2-6/32 лiтера "А" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 3345 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2004 

Міжміський код та телефон 044-233-41-18 

Факс 044-233-41-18 

Вид діяльності 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування 

(основний) 

Опис ТОВ "Аудиторська  фiрма "Аудит 

-Стандарт" здiйснює дiяльнiсть на 

ринку аудиторських послуг з 2004 року. 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи 

контролю якостi: Номер бланку 0795, 

Рiшення АПУ № 362/4 вiд 25.06.18 

ТОВ "АФ "Аудит-Стандарт" включено 

до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi АПУ  за № 

3345 та до: 

Роздiлу Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi 

Роздiлу Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право  проводити  

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

Роздiлу  Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право  проводити  

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, що  становлять  

суспiльний iнтерес 

https://www.apu.com.ua/subjekty-audytor

skoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyt

y-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti

-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-in

teres/ 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"IНВЕСТИЦIЙНО-ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ ПРОФIНВЕСТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33601866 
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Місцезнаходження 04050, Україна, м. Київ, вул. Бiлоруська, 

30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№2047 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.12.2015 

Міжміський код та телефон (044) 4618086 

Факс (044) 4618086 

Вид діяльності дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: 

брокерська дiяльнiсть; дiлерська 

дiяльнiсть 

Опис Лiцензiя НКЦПФР на здiйснення 

професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними 

паперами: брокерська дiяльнiсть; 

дiлерська дiяльнiсть 
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КОДИ 

Дата 25.02.2019 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

за ЄДРПОУ 35529829 

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

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності 
Страхування життя за КВЕД 65.11 

Середня кількість працівників: 6 

Адреса, телефон: 04050 м. Київ, вул.Бiлоруська, 3, 044-277-21-20 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 87 35 

    первісна вартість 1001 291 291 

    накопичена амортизація 1002 ( 204 ) ( 256 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 16 0 

    первісна вартість 1011 190 190 

    знос 1012 ( 174 ) ( 190 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 20 907 

    інші фінансові інвестиції 1035 20 634 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
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Усього за розділом I 1095 20 737 20 942 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 63 74 

Виробничі запаси 1101 63 74 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 28 58 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 53 62 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 17 13 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 4 380 4 482 

Готівка 1166 0 1 

Рахунки в банках 1167 4 380 4 481 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 155 150 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 155 150 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 4 696 4 839 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 25 433 25 781 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 000 20 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 3 001 3 001 

Емісійний дохід 1411 3 000 3 000 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 346 346 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 324 -2 161 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 
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Усього за розділом I 1495 21 023 21 186 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 4 066 3 774 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 3 779 3 441 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 287 333 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 4 066 3 774 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 3 2 

    розрахунками з бюджетом 1620 78 85 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 78 85 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 42 43 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 209 663 

Поточні забезпечення 1660 12 28 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 344 821 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 25 433 25 781 

 

Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 

A.Solomko
Пишущая машинка
Цей документ підписано ЕЦП



КОДИ 

Дата 25.02.2019 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

за ЄДРПОУ 35529829 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 2 679 2 592 

Премії підписані, валова сума 2011 3 079 2 838 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 400 ) ( 246 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 405 ) ( 342 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 2 274 2 250 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 333 -582 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -46 -287 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -46 -287 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 530 108 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 524 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 534 ) ( 1 259 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 390 ) ( 949 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 380 ) ( 574 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 251 568 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 0 

    збиток 2195 ( 213 ) ( 1 293 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
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Інші фінансові доходи 2220 461 423 

Інші доходи 2240 4 636 16 312 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 5 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 4 636 ) ( 16 312 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 248 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 875 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -85 -78 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 163 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 953 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 163 -953 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 79 51 

Витрати на оплату праці 2505 428 391 

Відрахування на соціальні заходи 2510 99 92 

Амортизація 2515 68 84 

Інші операційні витрати 2520 2 630 2 164 

Разом 2550 3 304 2 782 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
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Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 
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КОДИ 

Дата 25.02.2019 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

за ЄДРПОУ 35529829 

 

 

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

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 43 42 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 5 3 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 2 943 2 820 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 21 28 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 157 ) ( 1 675 ) 

Праці 3105 ( 386 ) ( 361 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 104 ) ( 97 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 173 ) ( 125 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 78 ) ( 41 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 95 ) ( 84 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 13 ) ( 17 ) 

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

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 494 ) ( 609 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 14 ) ( 7 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -329 2 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
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    фінансових інвестицій 3200 4 636 16 300 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 451 409 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 4 636 ) ( 16 000 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 451 709 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 500 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 500 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 122 711 

Залишок коштів на початок року 3405 4 380 3 560 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -20 109 

Залишок коштів на кінець року 3415 4 482 4 380 

 

Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 

A.Solomko
Пишущая машинка
Цей документ підписано ЕЦП



КОДИ 

Дата 25.02.2019 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

за ЄДРПОУ 35529829 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 20 000 0 3 001 346 -2 324 0 0 21 023 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 20 000 0 3 001 346 -2 324 0 0 21 023 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 163 0 0 163 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 163 0 0 163 

Залишок на кінець року  4300 20 000 0 3 001 346 -2 161 0 0 21 186 

 

Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
                                                                                                                                                                                                                         

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" за  рiк, що закiнчився  31 грудня 2018 року 

 

1. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 

31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 

 

 Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно 

вiдображає фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" станом на 31 грудня 2018 року, а також результати 

його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 

року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

 

2. ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 

 31 ГРУДНЯ 2018 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 31.12.2018 

р. 

 

Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

Повний комплект фiнансової звiтностi включає: 

а) звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду;  

б) звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за перiод;  

в) звiт про змiни у власному капiталi за перiод;  

г) звiт про рух грошових коштiв за перiод;  

?) примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення; 

 

 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 склають  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 

Найменування юридичної особи               

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

 

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

Фактична  адреса: 04050, Україна, м. Київ, вул. Бiлоруська, 3 
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Дата державної реєстрацiї 15.11.2007 р. 

Адреса вебсайта www.bbs-life.com.ua 

Банкiвськi реквiзити :                                                      П/р 

26501300629490 в ГУ по м. Києву та Київськiй областi АТ "ОЩАДБАНК", МФО 322669 

Види дiяльностi згiдно з КВЕД   65.11 Страхування життя 

Реєстрацiйний номер у реєстрi фiнансових установ 11102177 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35529829 

Документи ,що пiдтверджують право на здiйснення вiдповiдних видiв страхування:    

 Лiцензiя страхування життя АВ №500008 вiд 14.04.2011 р. строк дiї з 17.04.2008 р. 

безстрокова 

Акцiонери ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"БРОКБIЗНЕС" -99,98 % статутного капiталу; 0,02% - належать фiзичним особам - резидентам 

Дата затвердження фiнансової звiтностi  31.01.2018 р. 

  

 20 квiтня 2017 року Рiшенням Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" Протокол №20/04 вiд 20.04.2017 р. 

затверджено нову редакцiю Статуту, реєстрацiйний номер 1 074 027737 52. 

 

4. ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ 

 

 Дану фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено 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 фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, за винятком 

оцiнки фiнансових iнструментiв за справедливою  вартiстю у вiдповiдностi до  МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" та 

страхових зобов'язань, що оцiнюються у вiдповiдностi до МСФЗ 4 "Страховi контракти" та 

законодавчо-регуляторних вимог. 

 

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. 

 В випадку вiдсутностi вищеозначеної iнформацiї стосовно фiнансових iнструментiв, 

Компанiя визначає справедливу вартiсть на основi вартостi майбутнiх грошових потокiв. 

 

 Оцiнка поточної 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 
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номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується. 

 

 Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, 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 на 

лiквiднiсть 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. 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї є 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  нижче, застосовувалися послiдовно 

при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. 

 

5.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи.  

 

Визнання та оцiнка 

 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  вiдображаються за вартiстю придбання 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  рiзнi 

строки корисного використання, вони облiковуються  як окремi одиницi основних засобiв. 

Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначається 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 переоцiнки, переносяться  до 
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накопиченого нерозподiленого прибутку. 

 

Подальшi витрати 

 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 визнаються  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: 

 

Група Термiн  корисного використання Метод нарахування амортизацiї 

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

Сервери 2 прямолiнiйний 

Автотранспорт 5 прямолiнiйний 

Iншi 4 прямолiнiйний 

 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. 

 Методи нарахування зносу, строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть 

основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та коригуються за необхiдностi. 

 Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом 

 Класифiкацiю методiв амортизацiї i строкiв корисного використання нематерiальних  

активiв встановлено по групах: 

Група Термiн  корисного використання Метод нарахування амортизацiї 

Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне 

забезпечення. 5 прямолiнiйний 

Iншi нематерiальнi активи 5 прямолiнiйний 

Лiцензiя на впровадження страхової дiяльностi Не визначений Не нараховується 

 

5.2. Фiнансовi iнструменти.  

 

Фiнансовi  iнструменти 

            З 01.01.2018 року набув чинностi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Компанiєю 

внесенi вiдповiднi змiни до облiкової полiтики. 

МСФЗ 9 передбачає три класи фiнансових активiв, до кожного з яких застосовуються правила  

оцiнки та визнання прибуткiв та збиткiв: 
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Первiсне визнання фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю. 

Подальша оцiнка здiйснюється вiдповiдно до наступної класифiкацiї: 

а) За амортизованою собiвартiстю, якщо фiнансовий актив утримується з метою одержання 

договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати 

грошовi потоки, якi є виключно процентами на непогашену частку основної суми та виплатами 

основної суми. 

б) За справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,  якщо фiнансовий актив утримується з 

метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують 

у певнi дати грошовi потоки, якi є виключно процентами на непогашену частку основної суми та 

виплатами основної суми, але, окрiм цього, отримання грошових потокiв можливе шляхом 

продажу фiнансового активу. 

в) За справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо фiнансовий актив утримується з 

метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують 

у певнi дати грошовi потоки, якi є виключно процентами на непогашену частку основної суми та 

виплатами основної суми, але, окрiм цього, отримання грошових потокiв можливе шляхом 

продажу фiнансового активу - якщо оцiнка за справедливою вартiстю усуває або значно зменшує 

неузгодженiсть облiку. 

 

Розподiл активiв за цими класами вiдбувається при першому застосуваннi  МСФЗ 9 на 01.01.2018 

року i в подальшому при первiсному визнаннi кожного нового  активу. 

Цей розподiл  здiйснюється вiдповiдно  до двох критерiїв: 

- характеристики договiрних грошових потокiв (чиє вони виключно виплатою основної суми 

боргу та вiдсоткiв на неї) та 

- бiзнес-моделi, яка застосовується до цих активiв (утримуються активи для погашення чи для 

продажу, чи для обох цiлей). 

 

Оцiнка iнструментiв капiталу 

 Iнструментами капiталу  є фiнансовi iнвестицiї в акцiї пiдприємств. За своєю природою 

такi iнвестицiї не дають права на отримання грошових коштiв, а будь-якi платежi за ними прямо 

залежать вiд результатiв дiяльностi емiтента. Грошовi потоки за iнструментами капiталу нiколи 

не є виплатами основного боргу та вiдсоткiв. Такi активи згiдно до облiкової полiтики Компанiї з 

1.01.2018 року облiковуються за  справедливою вартiстю через iнший сукупний капiтал. МСФЗ 9  

не робить винятку для iнвестицiй, що не мають котирувань  (на вiдмiну вiд МСБО 39). 

Визначення їх справедливої вартостi є досить  складний процес. При цьому, дивiденди вiд них 

все одно  визнаються в прибутку або збитку,  але всi iншi змiни змiни справедливої вартостi 

нiколи не переносяться до прибутку або збитку, навiть при вибуттi. Можливiсть переоцiнки 

iнструментiв капiталу через iнший сукупний  дохiд передбачена лише для активiв, якi 

вiдповiдають визначенню iнструментiв капiталу в  МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання". 

 

Оцiнка  iнвестицiй в частки  iнших пiдприємств 

  За визначенням МСБО 32, iнвестицiї в частки  ТОВ, учасники яких мають право вийти з 

товариства та забрати свою частку грошима, або в паї iнвестицiйних фондiв, якi мають 

обмежений строк дiяльностi або зобов'язанi викуповувати свої паї у iнвесторiв, не є 

iнструментами капiталу. Оцiнка  їх справедливої вартостi здiйснюється на пiдставi оцiнки  

управлiнського персоналу  або незалежних оцiнювачiв, що  базується на аналiзi стану дiяльностi 

пiдприємства, мiсця на ринку, величини частки iнвестора, вимог МСБО 13. Справедлива вартiсть 

оцiнюється на основi цiни, яка могла б  отримана за продаж активу у звичайнiй операцiї.  

 

Дебiторська заборгованiсть 

 Дебiторська заборгованiсть утримується  для отримання платежiв вiд дебiторiв, тобто 
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утримується до погашення, як того i вимагає  облiк за амортизованою вартiстю.  Довгострокова 

дебiторська заборгованiсть згiдно до облiкової полiтики Компанiї облiковується по бiзнес-моделi: 

утримання до погашення за справедливою вартiстю з визнанням iї змiн в прибутку або збитку. 

 

Банкiвськi депозити 

Короткостроковi банкiвськi депозити розглядаються як еквiвалент грошових коштiв вiдповiдно 

до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв".  Умови депозитiв, як правило,  вiдповiдають 

критерiю договiрних грошових потокiв, що мiстять лише  погашення  основного боргу та 

вiдсоткiв на нього, тобто дозволяється за амортизованою вартiстю. Грошовi кошти та їх 

еквiваленти включають залишки коштiв у касi, депозити на вимогу та високолiквiднi iнвестицiї з 

початковим строком погашення до трьох мiсяцiв з дати придбання iз несуттєвим ризиком змiн 

справедливої вартостi. 

 

Знецiнення фiнансових iнструментiв 

  Вимоги до знецiнення (зменшення корисностi) МСФЗ 9 застосовуються не для всiх 

фiнансових  iнструментiв, а лише до боргових  активiв, що оцiнюються за амортизованою 

вартiстю та за справедливою вартiстю   через  iнший сукупний дохiд. МСФЗ 9 вимагає 

створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки, тобто збитки пiд знецiнення, яке може статися у 

майбутньому, навiть з мiнiмальною ймовiрнiстю. Очiкуванi кредитнi збитки за МСФЗ завжди 

бiльшi нуля, оскiльки неможливо припустити, що заборгованiсть завжди буде повернута у 

повному обсязi в усiх можливих сценарiях. 

 

Класифiкацiя  та оцiнка фiнансових зобов'язань 

  У порiвняннi з МСБО 39, МСФЗ 9 не суттєво змiнює пiдхiд  до оцiнки та класифiкацiї 

фiнансових зобов'язань. Єдиний нюанс - це облiк модифiкацiї, тобто змiни договiрних умов 

зобов'язання. За МСБО 39 ефект таких модифiкацiй облiковувався шляхом коригування 

ефективної ставки вiдсотка i таким чином визнавався протягом решти строку дiї зобов'язання  як 

зменшення або збiльшення  вiдсоткових витрат. МСФЗ 9 вимагає  визнавати  такий ефект у 

прибутку  або збитку одразу в момент модифiкацiї шляхом коригування балансової вартостi 

зобов'язання i надалi облiковувати  зобов'язання за первiсною ефективною ставкою. 

 

 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, облiковується за амортизованою вартiстю. 

 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. 

 

5.3. 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. 

 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 протягом перiоду дiї договорiв оренди. Заохочення, отриманi  за договорами оренди, 
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визнаються як невiдємна частина загальних витрат за  орендою протягом перiоду дiї договорiв 

оренди. 

5.4. Резерви за зобов'язаннями та платежами 

 

 Резерви за зобов'язаннями та 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  точностi оцiнити суму 

зобов'язання. 

 

5.5. Операцiї страхування. 

 

Договори страхування  

Всi договори (контракти), укладенi Компанiєю вiдповiдно до отриманої лiцензiї 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 компенсацiї не можна передбачити. 

Страховими договорами є такi, згiдно з якими одна сторона (страховик) приймає значний 

страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiсу), погодившись надати компенсацiю 

власниковi страхового полiсу, якщо виникне визначена непевна майбутня подiя (страховий 

випадок), що негативно вплине на власника страхового полiса.  Компанiя визначає, чи має 

страховий контракт значний страховий  ризик. Страховий ризик є суттєвим, якщо внаслiдок 

страхового випадку у Компанiї може виникати зобов'язання зi сплати суттєвих додаткових 

виплат. Датою визнання  факту прийняття страховиком страхового ризику  є дата сплати 

страхової премiї, якщо  iнше не передбачено  договором (контрактом) страхування. 

 З моменту класифiкацiї контракту як  страхового, його класифiкацiя  залишається 

незмiнною до припинення дiї контракту або виконання всiх прав та зобов'язань. 

 Контракти, згiдно з якими передача страхового ризику до  Компанiї вiд власника 

страхового полiса є несуттєвою, повиннi класифiкуватися як фiнансовi iнструменти. 

 Всi договори страхування, укладенi Компанiєю, мiстять суттєвий ризик i не мiстять 

вкладених деривативiв або iнших конструкцiй, що не вiдповiдають визначенню страхового 

контракту за МСФЗ. 

 

Страховi премiї 

 Валова сума премiй за договорами страхування життя  визнається як дохiд перiоду, до 

якого вона вiдноситься. Премiї вiдображаються у звiтностi з урахуванням комiсiй, належних до 

сплати посередникам та не включають податкiв та зборiв, якi їх стосуються. 

 Валова сума премiй за додатковими ризиками включає премiї за договорами страхування, 

укладеними протягом року, незалежно вiд того, чи вiдносяться вони повнiстю або частково до 

бiльш пiзнього облiкового перiоду. Премiї визнаються з урахуванням комiсiй, належних до 

сплати  посередникам без урахування податкiв на основi премiй. 

 

 Дiя договору страхування  може бути достроково припинена, якщо iснують об'єктивнi 

ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страховi премiї. 

Тобто, дострокове припинення дiї  страхових договорiв стосується переважно тих договорiв, 

умовами яких передбачена сплата страхових премiй на пiдставi графiку платежiв. У разi 

дострокового припинення дiї договору страхування, отриманi премiї вiдображаються у складi 

доходу, за винятком премiй, що пiдлягають сплатi на дату припинення дiї договору страхування. 
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Виплати при розiрваннi договору страхування вiдображаються окремо вiд валової суми 

страхових премiй. 

 

Збитки 

 Чиста сума понесених збиткiв являє собою понесенi збитки, сплаченi протягом звiтного 

року, викупнi суми, якi  Компанiя сплачує  у разi добровiльного припинення  договору, 

страховi виплати, якi Компанiя сплачує в разi настання страхових випадкiв, а також змiну резерву 

збиткiв. 

 Резерв збиткiв являє собою сукупну суму оцiнки Компанiєю всiх витрат на вiдшкодування 

збиткiв, понесених, але не виплачених на будь-яку звiтну дату, включаючи як заявленi, так i не 

заявленi збитки, та вiдповiднi витрати, такi як внутрiшнi та зовнiшнi витрати на вiдшкодування 

збиткiв. Збитки оцiнюються шляхом аналiзу окремих збиткiв та створенням резерву належних 

виплат страхових сум. Резерв належних виплат страхових сум складається з резерву заявлених, 

але неврегульованих збиткiв та резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi. Резерв збиткiв, що 

виникли, але не заявленi, не формується i його величина вважається рiвною нулю. Вимоги 

вигодонабувачiв за полiсами страхування життя у зв'язку зi смертю застрахованої особи або у 

зв'язку з достроковими припиненням договору вiдображається в облiку пiсля отримання 

вiдповiдних повiдомлень. Виплати по закiнченню термiну дiї контракту та ануїтетнi платежi 

вiдображаються в облiку, коли вони пiдлягають сплатi. Резерви за неврегульованими збитками не 

дисконтуються. 

 Очiкуванi вiдшкодування вiд перестраховикiв визнаються окремо як активи.  

Вiдшкодування вiд перестраховикiв оцiнюються  за методом, подiбним до оцiнки резерву 

збиткiв. 

 

Активи перестрахування 

 Компанiя укладає  договори перестрахування в ходi звичайної дiяльностi з метою 

обмеження потенцiйного чистого збитку шляхом диверсифiкацiї ризикiв. Активи, зобов'язання i 

доходи та витрати, що виникають у зв'язку з укладеними договорами перестрахування, подаються 

окремо вiд активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, пов'язаних з вiдповiдними страховими 

договорами, так як договори перестрахування не звiльняють Компанiю вiд її прямих зобов'язань 

перед страхувальниками. 

 Премiї, переданi перестраховикам, визнаються в облiку як витрати у спосiб, що 

узгоджується з основою визнання премiй за вiдповiдними договорами страхування. 

 Активи  перестрахування оцiнюються на предмет iснування ознак  знецiнення на кожну 

звiтну дату. Актив вважається знецiненим, якщо iснують об'єктивнi ознаки, в результатi подiї, що 

мала мiсце пiсля їх первiсного визнання, що Компанiя  може не отримати всi суми належнi до 

сплати, i якщо iснує можливiсть  достовiрно оцiнити вплив такої подiї на суми, якi Компанiя  

може  отримати вiд перестраховика. 

 

Аквiзицiйнi витрати 

 Аквiзицiйнi витрати включають прямi витрати, такi як комiсiї, сплаченi страховим агентам 

i брокерам, та непрямi витрати, такi як адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з випуском полiсiв. 

Аквiзицiйнi витрати визнаються в тих перiодах, в яких вони понесенi. 

 

Тест адекватностi зобов'язань 

 На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює тест адекватностi зобов'язань з метою визначення 

того, чи є адекватними страховi резерви. Величина зобов'язань  коригується, якщо  вона є 

недостатньою для того, щоб забезпечити майбутнi вигоди та витрати. Для проведення тесту 

адекватностi зобов'язань використовуються найбiльш достовiрнi поточнi оцiнки всiх майбутнiх 

грошових потокiв за договорами страхування та вiдповiдних витрат, таких як витрати на 

вiдшкодування збиткiв, iнвестицiйного доходу вiд активiв, що покривають резерви.  Будь-який 
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виявлений дефiцит вiдображається у прибутку або збитку шляхом створення технiчного резерву 

по ризиках, що залишилися. Збитки вiд знецiнення в результатi тесту адекватностi зобов'язань 

можуть бути сторнованi у майбутньому тiльки у випадку вiдсутностi знецiнення. 

 

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за операцiями страхування 

 Суми дебiторської та кредиторської заборгованостi за договорами страхування та 

перестрахування, за розрахунками  зi страховими посередниками є фiнансовими  iнструментами 

та  включаються до складу дебiторської та кредиторської заборгованостi за операцiями 

страхування. 

 

Страховi резерви 

 Страховi резерви включають резерв довгострокових зобов'язань (математичнi резерви) та 

резерв належних виплат страхових сум. 

 

Резерв довгострокових зобов'язань (математичнi резерви) 

 До складу довгострокових зобов'язань (математичних  резервiв) входять резерви 

нетто-премiй та резерви бонусiв. Для  розрахунку математичних резервiв Компанiя використовує 

актуарний метод оцiнки загальної суми зобов'язань з виплат окремо за кожним договором 

страхування життя. Цей метод припускає облiк очiкуваних грошових потокiв страхових премiй та 

виплат за страховими випадками. Цi грошовi потоки дисконтуються за допомогою ставки 

дисконтування, яка є частиною базису розрахунку резервiв зi страхування життя. Резерв бонусiв 

розраховується як сучасна актуарна вартiсть додаткових зобов'язань, прийнятих Страховиком у 

вiдповiдностi до законодавства за результатами нарахованого та розподiленого додаткового 

iнвестицiйного доходу за всiма чинними договорами страхування. 

 

Резерви належних виплат страхових сум 

 Резерв належних виплат страхових сум складається з резерву заявлених, але не 

врегульованих збиткiв та може включати пов'язанi з ними очiкуванi витрати на вiдшкодування 

збиткiв. Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi, не формується. 

 

5.6. Iншi активи 

 

Iншi активи вiдображаються  за первiсною вартiстю  за вирахуванням збиткiв вiд зменшення 

корисностi у разi їх наявностi. 

 Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням страхової дiяльностi, а саме 

вiдсотки за депозитними договорами.  

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. 

Частки  страхових виплат та вiдшкодувань,  компенсованi перестраховиками, зменшують 

нараховану валову суму  страхових виплат та страхових вiдшкодувань. 

 

5.7. Iншi зобов'язання 

 

 Iншi зобов'язання вiдображаються за вартiстю придбання. 

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 
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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. 

 

5.8. Зобов`язання за пенсiйними програмами  

 

 Компанiя нараховує та сплачує єдиний соцiальний внесок  у вiдповiдностi  до вимог 

законодавства України. 

Компанiя не є учасником iнших пенсiйних програм. 

 

5.9. Зобов`язання за виплатами працiвникам 

 

Компанiя не 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. 

 

5.10. Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї 

вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або 

вiдшкодована у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань тих, що 

вiдображують в фiнансовiй звiтностi, i вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань.  

 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 Товариство переоцiнює 

невизнанi вiдстроченi податковi активи. Товариство визнає ранiше не визнаний вiдстрочений 

податковий актив тiльки в частинi, в якiй iснує вiрогiднiсть його реалiзацiї при отриманнi 

майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, Товариство зменшує балансову 

вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової 

реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках. 

 Для розрахунку податку на прибуток  вiд страхової дiяльностi застосовувались наступнi 

ставки податку на прибуток: 

- 3% вiд доходу у виглядi суми страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, 

нарахованих  за договорами страхування i спiвстрахування. Страховi платежi, страховi внески, 

страховi премiї за договорами перестрахування до об'єкта оподаткування не включаються; 

- 0% вiд доходу за довгостроковими договорами страхування (за визначенням, наведеним у 

Податковому кодексi). 

      Для розрахунку податку на прибуток вiд iншої дiяльностi з 1 сiчня 2014 року  до 31 грудня 

2018  року застосовувалася  ставка податку на прибуток 18 %. 

 Оцiнка вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень 

керiвництва Компанiї, i базувалась на iнформацiї, яка була в його розпорядженнi на момент 

складання цiєї фiнансової звiтностi. На 31 грудня 2018 року  вiдкладенi податковi активи та 

вiдкладенi податковi зобов'язання  прийнятi рiвними  нулю. 

5.11. 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 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 
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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. 

 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 застосовує 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 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Долар США 27,688264 28,067223 

Євро 31,714138 33,495424 

Банкiвськi метали, золото 35364,8350 36234,7850 

 

 

5.12.  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  та доповнень до МСФЗ; 

- 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 Компанiї змiна 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 щодо яких Компанiя  не могла 

передбачити заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом вiтного 
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перiоду (року) i застосовуватися Компанiєю з дати затвердження таких змiн.  

  

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. 

 

Зобов'язання за договорами страхування (страховi резерви) 

 Оцiнка зобов'язань за договорами страхування життя  потребує застосування 

професiйного судження та є суттєвою облiковою оцiнкою у фiнансовiй звiтностi  Компанiї. 

 Зобов'язання за договорами  страхування життя базуються  або на поточних 

припущеннях, або на припущеннях, встановлених на початку термiну договору, що вiдображають 

найкращу оцiнку на цей час i збiльшуються з запасом на ризик i несприятливi вiдхилення.  

 Метод розрахунку резервiв та базис розрахунку обранi Товариством так, щоб виконання 

зобов'язань за договорами страхування було можливе за рахунок сформованих страхових 

резервiв, очiкуваних передбачених договорами наступних страхових внескiв та доходiв вiд 

розмiщення страхових резервiв.  

 Страховi резерви Компанiї подiляються на резерви довгострокових зобов'язань 

(математичнi резерви) та резерви належних виплат страхових сум. 

 

Резерви довгострокових зобов'язань (математичнi резерви) 

 Розрахунок математичних резервiв здiйснюється окремо за кожним чинним на звiтну дату 

договором страхування з урахуванням темпiв зростання iнфляцiї, якщо це передбачено 

договором. З метою розрахунку резерву по окремому договору Товариство здiйснює розрахунок 

резервiв за кожною застрахованою особою (якщо ризики, пов'язанi з рiзними застрахованими 

особами, можуть бути вiдокремленi) та по кожному страховому ризику, передбаченому у 

договорi страхування. Загальний розмiр математичного резерву дорiвнює сумi резервiв, 

розрахованих окремо за кожним договором. Математичнi резерви розраховуються у тих валютах, 

в яких Товариство несе вiдповiдальнiсть за своїми страховими зобов'язаннями. З метою 

розрахунку загальної суми резервiв здiйснюється перерахунок розмiрiв усiх резервiв, 

сформованих у вiдповiдних валютах страхування, в нацiональну валюту України за офiцiйним 

курсом НБУ на дату розрахунку страхових резервiв. Товариство здiйснює перерахунок резервiв 

на кiнець кожного кварталу. 

 

Резерви належних виплат страхових сум 

 Резерв належних виплат страхових сум складається з резерву заявлених, але не 

врегульованих збиткiв (РЗНЗ) та резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi. 

 Розрахунок резерву заявлених, але не врегульованих збиткiв (РЗНЗ) здiйснюється за 

кожною застрахованою особою окремо.  

 РЗНЗ є оцiнкою грошових зобов'язань Компанiї щодо страхових випадкiв, що мали мiсце у 

звiтному або звiтних перiодах, що передують йому, але не були виконанi або виконанi не 

повнiстю на звiтну дату.  

 Величина РЗНЗ визначається у сумарному розмiрi несплачених на звiтну дату грошових 

сум, щомають бути виплаченi: 

а) у зв'язку iз страховими випадками, про факт настання яких заявлено в установленому 

законодавством та договором порядку; 
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б) при настаннi термiнiв здiйснення виплат ануїтету, за якими (термiнами) згiдно з умовами 

договору не вимагається заява на виплату; 

в) у зв'язку з достроковим припиненням дiї договору або iз змiнами умов договору; 

г) у  зв'язку  з  настанням страхового випадку,  який стався протягом звiтного перiоду або 

попереднiх перiодiв,  коли про  факт дожиття застрахованої особи не було заявлено на звiтну 

дату. 

 Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi, не формується, i його величина вважається 

рiвною нулю. 

 

  Всi договори страхування пiдлягають  тестуванню зобов'язань на адекватнiсть, що 

вiдображає кращу поточну оцiнку керiвництвом майбутнiх грошових потокiв. Зобов'язання  за 

договорами страхування життя наведенi у Примiтцi 8.6 Страховi резерви. 

 

Оцiнка фiнансових iнвестицiй 

 

Справедлива вартiсть iнвестицiй в  ПАТ " ЗНВКIФ "БРОКБIЗНЕС" 

Управлiнський персонал оцiнює справедливу вартiсть iнвестицiй в ПАТ "ЗНВКIФ 

"БРОКБIЗНЕС" 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.  

Оцiнка справедливої вартостi iнвестицiй в ПАТ "ЗНВКIФ "БРОКБIЗНЕС" на дату продажу 

визначена на основi вартостi майбутнiх грошових потокiв (Примiтка 8.2 Фiнансовi iнвестицiї). 

 

Справедлива вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй 

У складi  iнвестицiй облiковується частка в статутному капiталi  наступної  компанiї: 

 - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК", резидент 

України, доля участi становить на 31.12.2018 р. - 34,84%.  

Для облiку вказаної нвестицiї  Компанiя керується вимогами щодо iнвестицiй в асоцiйованi 

компанiї, в зв'язку з цим компанiя облiковує вказанi iнвестицiї вiдповiдно до МСБО 28 згiдно з 

методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за 

собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується вiдповiдно до змiн 

частки  Компанiї в чистих активах  об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. Частка Компанiї 

в прибутку або збитку об'єкта iнвестування визнається в прибутку або збитку Компанiї. 

 

Можливiсть знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

 Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в Українi, продовження девальвацiї української 

гривнi, 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 2018 року, необхiдно буде вiдобразити в облiку додатковi 

збитки вiд знецiнення. Тому Компанiя свiдомо використовує бiльш короткi  термiни депозитних  

вкладiв, навiть за умови втрати  можливого додаткового доходу та оцiнює справедливу вартiсть  

грошових кошiв та їх еквiвалентiв  за амортизованою вартiстю. 

 

Створення поточних забезпечень 

 Компанiя  створює  наступнi  забезпечення, якi класифiкує як поточнi та якi можна 

досить точно оцiнити: 

- Резерв  пiд забезпечення виплат вiдпусток. 

 

7. НОВI СТАНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ 
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Концептуальнi основи фiнансової звiтностi в редакцiї 2018 року, оновлену версiю яких Рада 

МСБО опублiкувала 29.03.2018 року, Компанiя використовувала в формуваннi облiкових 

полiтик, зокрема в наступних  аспектах:  

- превалювання сутностi над формою; 

- принцип обачностi, особливо пiд час здiйснення суджень в умовах невизначеностi 

- надання у складi фiнансової звiтностi iнформацiї, необхiдної для оцiнки якостi управлiння 

Компанiєю. 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з 1 

сiчня 2018 року. Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку 

хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01 

сiчня 2018. 

Компанiя  застосовує МЗФЗ 9 з 01 сiчня 2018.  

Згiдно зi стандартом було переглянуто рекласифiкацiю фiнансових активiв i зобов'язань, згiдно з 

принципом врахування можливого знецiнення на дату визнання активу врахованi ретроспективнi 

коригування справедливої вартостi.  Застосування МСФЗ (IFRS) 9 з сiчня 2018 року не мало 

значного впливу на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв i зобов'язань Компанiї. 

 

МСФЗ 16 "Договори оренди". Випущений в сiчнi 2016 року i набуває чинностi для рiчних 

перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Враховуючи структуру 

активiв Компанiї,  даний стандарт нематиме суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть майбутнiх 

перiодiв. 

 

МСФЗ (IFRS) 17"Страховi контракти", опублiкований  18 травня 2017 року Радою МСФЗ  17, 

початок обов'язкового застосування в фiнансовiй звiтностi з 01 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати. 

Дострокове застосування цього стандарту дозволено.  

МСФЗ 17 визначає, що всi договори страхування (страховi контракти) та зобов'язання за ними 

враховуватимуться в узгодженому порядку, що забезпечить якiснiшу iнформацiю для 

користувачiв. 

У 2018 роцi  МСФЗ 17  розмiщено на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. При складаннi 

звiтностi за 2018 рiк Компанiя  не оцiнювала  можливого впливу вимог стандарту на фiнансову 

звiтнiсть. 

 

8.  РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА IНШI  ПОЯСНЕННЯ 

 

8.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  на 31 грудня представленi наступним чином:  

          тис.грн. 

 2018 рiк 2017 рiк 

Кошти на поточних рахунках та кошти в касi 881 868 

Короткостроковi депозити 2905 2800 

Еквiваленти грошових коштiв 695 712 

Всього  грошових коштiв та їх еквiвалентiв до нарахування  резерву пiд знецiнення 4481

 4380 

Резерв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв - - 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 4481 4380 

8.1.1.   Короткостроковi депозити в банках 

тис. грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.18 р. За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. 

UAH  2905 2800 

USD  - - 

EUR  - - 
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XAU 19,66/695 19,66/712 

Всього  3600 3512 

 

8.1.2.   Грошовi кошти на поточних рахунках 

тис.  грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.18 р. За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. 

UAH  881 815 

USD  0 0 

EUR  0 1,6/53 

XAU 0 0 

Всього  881 868 

 

8.1.3.  Грошовi кошти  в дорозi  

тис.  грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.18 р. За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. 

UAH  0 0 

USD  0 0 

EUR  0 0 

XAU 0 0 

Всього  0 0 

 

8.1.4.  Грошовi кошти  в касi  

тис.  грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.18 р. За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. 

UAH  1 0 

USD  0 0 

EUR  0 0 

Всього  0 0 

 

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 31.12.18 р. За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. 

Не простроченi i не знецiненi  3600 3512 

- рейтинг uaA- та вище 3600 3082 

- рейтинг uaBBB 0 430 

- рейтинг uaBB 0 0 

не мають рейтинг за нац.шкалою 0 0 

Всього депозитiв в банках  3600 3056 

 

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

у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України, iнвестицiйний рейтинг яких 

вiдповiдає регуляторним вимогам. 

Протягом 2018 року процентна ставка за банкiвськими депозитами в гривнях складала 13%-15 % 

рiчних в залежностi вiд дати розмiщення та погашення депозитiв. Процентна ставка за 

депозитами в золотi складала 1%. 

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. Основним напрямом вiдтоку 

грошових коштiв в операцiйнiй дiяльностi є: виплата комiсiйної винагороди агентам, страховi 
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виплати, оплата послуг перестрахування, виплата викупних сум. 

Основним джерелом надходжень  коштiв  вiд iнвестицiйної дiяльностi є надходження вiд 

iнвестування коштiв страхових резервiв. Компанiя отримує вiдсотки за депозитними договорами 

та вiдображає  їх в роздiлi руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi. Протягом 2018 року 

Компанiя отримала значнi надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, що також 

вiдображено  в роздiлi руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi. Основним напрямом витрачання 

коштiв в iнвестицiйнiй дiяльностi було витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй. Операцiї 

з купiвлi-продажу фiнансових iнвестицiй не є постiйної складовою в iнвестицiйнiй дiяльностi 

Компанiї. 

Надходження та витрачання вiд фiнансової дiяльностi в 2017 роцi становлять операцiї по 

отриманню та поверненню зворотної фiнансової допомоги. Надходжень та витрачання вiд 

фiнансової дiяльностi в 2018 роцi не було. 

 

8.2. Фiнансовi iнвестицiї 

 

Протягом 2018 року Компанiя придбала частку 8,5 % в статутному капiталi  ТОВ "Фiнансова 

компанiя "БЛК", що є iнвестицiєю в асоцiйоване пiдприємство i оцiнюється  згiдно з методом 

участi в капiталi.  Загальний розмiр частки  Компанiї в статутному капiталi  ТОВ "Фiнансова 

компанiя "БЛК" станом на 31.12.2018 року становить 34,84%. Операцiя з придбання частки 

вiдноситься до значних правочинiв та потребує виконання норми Статуту: "До виключної 

компетенцiї Наглядової ради належить: - погодження укладання договорiв (угод), якi 

передбачають придбання Товариством майна, товарiв, робiт, послуг  (окрiм страхових), на суму, 

що перевищує 500 000 (пятсот тисяч) гривень, але не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства."  На проведення вищеозначеної 

операцiї отримано рiшення Наглядової ради Товариства про надання згоди на вчинення значного 

правочину, яке оформлено вiдповiдним Протоколом засiдання Наглядової ради.  

             

  тис. грн. 

Емiтент Вид ЦП Справедлива вартiсть 

  На 31.12.2018 На 31.12.2017 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК"

 частка у статутному капiталi 20907 15998 

Змiна справедливої вартостi за 2017  0 -2 

Покупка частки у 2018  4636  

Змiна справедливої вартостi за 2018  273  

 

 Протягом 2018 року Компанiя здiйснила продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" на 

суму 4636 тис. грн. Операцiї з продажу акцiй вiдносяться до значних правочинiв та потребують 

виконання норми Статуту: "До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - погодження 

укладання договорiв (угод), якi передбачають придбання Товариством майна, товарiв, робiт, 

послуг  (окрiм страхових), на суму, що перевищує 500 000 (пятсот тисяч) гривень, але не 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства."  На проведення вищеозначеної операцiї отримано рiшення Наглядової ради 

Товариства про надання згоди на вчинення значного правочину, яке оформлено вiдповiдним 

Протоколом засiдання Наглядової ради. Акцiї ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" не перебувають в 

бiржовому реєстрi та в обiгу на фондовiй бiржi, не проходили процедуру лiстингу на фондовiй 

бiржi. В зв'язку з здiйсненням операцiй з продажу акцiй поза фондовою бiржею, оцiнку 

справедливої вартостi фiнансового активу при здiйсненнi продажу Товариство проводило на 

основi вартостi майбутнiх грошових потокiв. 

Емiтент Вид ЦП Справедлива вартiсть 

  На 31.12.2018 На 31.12.2017 
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ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" акцiї 0 4636 

Змiна справедливої вартостi за 2017  0 -566 

Продаж акцiй за 2018   4636  

Змiна справедливої вартостi за 2018  0  

Цiна реалiзацiї акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС"  не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi, 

за якою вони облiковувалися. 

 

Станом на 31.12.2018 року Компанiя  не має акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС". 

  

8.3. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Основнi засоби  

2018р.  

тис.грн. 

Групи основних    засобiв  Залишок на 31.12.2017 На-дiйш-ло за  2018 рiк Переоцiнка 

(дооцiнка +,уцiнка -)  Вибуло за 2018 рiк Нараховано  амортизацiї за 2018 рiк

 Втрати вiд змен-шення корис-ностi  Iншi змiни за 2018 рiк Залишок на 

31.12.2018 

         

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

 зносу первiсна (переоцi 

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

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  знос 

              

              

              

              

              

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

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  - - - - - - -

 - - - - - - 

Машини та обладнання 29 29 - - - - - - - -

 - 29 29 

Транспортнi засоби 159 143 - - - - - 16 - - -

 159 159 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  2 2 - - - - - -

 - - - 2 2 

Iншi основнi засоби - - - - - - - - - - -

 - - 

Разом 190 174 - - - - - - - - - 190 190 

 

 

 

Основнi засоби  

2017р.  

тис.грн. 

Групи основних    засобiв  Залишок на 31.12.2016 На-дiйш-ло за  2017 рiк Переоцiнка 

(дооцiнка +,уцiнка -)  Вибуло за 2017 рiк Нараховано  амортизацiї за 2017 рiк

 Втрати вiд змен-шення корис-ностi  Iншi змiни за 2017 рiк Залишок на 

31.12.2017 

         

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

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

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  знос 

              

              

              

              

              

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

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  - - - - - - -

 - - - - - - 

Машини та обладнання 29 29 - - - - - - - -

 - 29 29 

Транспортнi засоби 159 111 - - - - - 32 - - -

 159 143 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  2 2 - - - - - -

 - - - 2 2 

Iншi основнi засоби - - - - - - - - - - -

 - - 

Разом 190 142 - - - - - - - - - 190 174 

 

Нематерiальнi активи 

2018р.  

тис.грн. 

 

Групи нематерiальних активiв Залишок на 31.12.2017 Надiйшло за  2018 рiк

 Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за 2018 рiк Нараховано  амортизацiї за 2018 

рiк Втрати вiд зменшення корисностi Iншi змiни за 2018 рiк Залишок на 31.12.2018 

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  Знос  первiсної (переоцiненої) вартостi  зносу

 первiсна (переоцi 

нена) вартiсть  знос   первiсної (пе-реоцiненої) вартостi  зносу первiсна 

(переоцiнена) вартiсть  знос 

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

Права на об'єкти промислової власностi - - - - - - - -

 - - - - - 

Авторське право та сумiжнi з ними права - - - - - - - -

 - - - - - 

Iншi нематерiальнi активи 291 204 - - - - - 52 - -

 - 291 256 

Разом 

 291 204 - - - - - 52 - - - 291 256 

Нематерiальнi активи 

2017р.                          

тис. грн. 

 

Групи нематерiальних активiв Залишок на 31.12.2016 Надiйшло за  2017 рiк

 Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за 2017 рiк Нараховано  амортизацiї за 2017 

рiк Втрати вiд зменшення корисностi  Iншi змiни за 2017 рiк Залишок на 31.12.2017 

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  Знос  первiсної (переоцiненої) вартостi  зносу

 первiсна (переоцi 

нена) вартiсть  знос   первiсної (пе-реоцiненої) вартостi  зносу первiсна 
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(переоцiнена) вартiсть  знос 

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

Права на об'єкти промислової власностi - - - - - - - -

 - - - - - 

Авторське право та сумiжнi з ними права - - - - - - - -

 - - - - - 

Iншi нематерiальнi активи 291 152 - - - - - 52 - -

 - 291 204 

Разом 

 291 152 - - - - - 52 - - - 291 204 

 

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

Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi у таблицi, належать Компанiї на правi 

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

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

обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними основними засобами.  

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв станом на 31.12.2018 р. складає : 

-   основних засобiв - 190 тис. грн. 

-  нематерiальних активiв - 0 тис. грн. 

 

8.4.Поточна дебiторська заборгованiсть  

 

Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року та на 31 грудня 2017 року 

включає: 

тис.грн. 

 На 31.12.2018 р. На 31.12.2017 р. 

Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 58 28 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 0 0 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 0 0 

Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами 62 53 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 13 17 

8.5. Власний капiтал 

 

8.5.1. Зареєстрований капiтал 

 На 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року зареєстрований  капiтал  становить  20 

000 тис. грн. та  складається з 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 грн. 

кожна. Зареєстрований капiтал повнiстю сплачено грошовими коштами. 

Акцiонерний капiтал розподiлений наступним чином: 

 

Акцiонер 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, тис. шт. Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, тис. 

шт. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 99,98

 199 960 99,98 199 960 

Шахновський Анатолiй Євгенович 0,01 20 0,01 20 

Загребной Вадим Миколайович 0,01 20 0,01 20 

Всього 100 200 000 100 200 000 

Усi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу. 

Протягом 2018 року дивiденди не нараховувалися i не сплачувалися. 

 

8.5.2. Регуляторнi вимоги 
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 Компанiя повинна створити гарантiйний фонд, що складається з резервного капiталу, 

додаткового оплачуваного капiталу та нерозподiленого прибутку. 

 Чистi нетто-активи Компанiї мають перевищувати розрахункове нормативне значення, що 

базується на фактичних iсторичних даних Компанiї. 

 Сформованi резерви за договорами страхування життя мають бути представленi 

диверсифiкованими лiквiдними активами. 

 Величина статутного капiталу страховика, що здiйснює дiяльнiсть у галузi страхування 

життя, повинна складати мiнiмум 1 500 тис.євро за курсом НБУ на дату реєстрацiї компанiї. 

Згiдно зi змiнами  до Закону України "Про страхування", що набули чинностi 17.05.2013 року, 

сума  статутного капiталу страховика, що здiйснює дiяльнiсть у галузi страхування життя, 

повинна складати мiнiмум  10 000 тис.євро. Вiдповiдно до листа  Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 565-12-11 вiд 19.04.2013 

року, страховикам, якi були створенi до набуття чинностi вищевказаними змiнами до зазначеного 

закону, не потрiбно приводити свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз зазначеним законом у частинi 

збiльшення розмiру статутного капiталу. Якщо нормативно-законодавчi вимоги будуть змiненi, 

Компанiя може бути зобов'язана збiльшити  розмiр статутного капiталу. 

 Станом на 31 грудня 2018  року та 31 грудня 2017 року Компанiя виконує регуляторнi 

вимоги щодо капiталу страховика, що здiйснює страхування життя. 

 

Гарантiйний фонд 

 На 31 грудня 2018 року На 31 грудня 2017 року 

Додатково оплачений капiтал (емiсiйний дохiд) 3001 3001 

Резервний капiтал 346 346 

Нерозподiлений прибуток - - 

Всього 3347 3347 

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

формується у розмiрi не менше нiж 15% статутного капiталу товариства шляхом щорiчних 

вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До 

досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не 

може бути меншим нiж 5% суми чистого прибутку товариства за рiк. В 2018 роцi в зв'язку з 

вiдсутнiстю прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2017 року за рiшенням 

зборiв акцiонерiв вiдрахування до резервного капiталу не проводились. Загальна сума резервного 

капiталу на 31.12.2018 р. становить 346 тис. грн. 

 

8.6. Страховi резерви 

Страховi резерви  на 31 грудня 2018 року представлено наступним чином: 

 

 Валова сума Частка перестраховика Чиста сума 

Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв) 3441 (150) 3291 

Резерв належних виплат у тому числi: 333 - 333 

Резерв заявлених але не врегульовах збиткiв 333 - 333 

Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi - - - 

Усього страхових резервiв 3774 (150) 3624 

 

Страховi резерви  на 31 грудня 2017 року представлено наступним чином: 

 

 Валова сума Частка перестраховика Чиста сума 

Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв) 3779 (155) 3624 

Резерв належних виплат у тому числi: 287 - 287 

Резерв заявлених але не врегульовах збиткiв 287 - 287 

Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi - - - 
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Усього страхових резервiв 4066 (155) 3911 

 

Тест на адекватнiсть зобов'язань  

 Згiдно "Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi для страхових компанiй в Українi" та Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 4 

(IFRS 4) Компанiя проводить оцiнку адекватностi визнаних ним страхових зобов'язань - резервiв 

зi страхування життя. 

 Методичний пiдхiд вiдносно тестування адекватностi резервiв довгострокових 

зобов'язань, що створюються Компанiєю по договорах страхування життя, полягає в оцiнюваннi 

справедливої вартостi зобов'язань Компанiї по цих договорах страхування i порiвняннi 

отримуваної оцiнки з величиною сформованих на звiтну дату резервiв довгострокових 

зобов'язань пiсля зменшення їх на суму вiдкладених аквiзицiйних витрат за вирахуванням витрат, 

що були врахованi при модифiкацiї резерву нетто-премiй. Резерв заявлених та неврегульованих 

збиткiв не пiдлягає переоцiнцi, оскiльки суми зарезервованi до виплати являються остаточними, 

та очiкується погашення усiх вимог протягом року. 

Результат тесту адекватностi  сформованих резервiв  довгострокових зобов'язань,  виконаний 

актуарiєм Кучук-Яценко С.В. (свiдоцтво про право займатися актуарними розрахунками та 

посвiдчувати їх, реєстрацiйний номер 01-020 вiд 11.08.2016 року)  засвiдчує, що сформованi  

резерви цiлком достатнi  для покриття зобов'язань за договорами, що дiють на 31.12.2018 року. 

 

8.7. Поточна кредиторська заборгованiсть на 31 грудня представлена наступним чином: 

           тис.грн.        

 На 31.12.2018 р. На 31.12.2017 р. 

Поточна кредиторська  заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2 3 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 85 78 

в т.ч. з податку на прибуток 85 78 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 43 42 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 663 209 

Поточнi забезпечення  28 12 

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 821 344 

 

Поточнi забезпечення станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2017 р. включають в себе: 

тис. грн. 

 На 31.12.2018 р. На 31.12.2017 р. 

Забезпечення виплат вiдпусток 

 28 12 

Забезпечення iнших виплат i платежiв 

 0 0 

Всього 28 12 

 

8.8. Валова сума доходiв вiд операцiйної дiяльностi 

 

Валова сума отриманих доходiв протягом 2018  та 2017 рр. представлена таким чином: 

тис.грн. 

 За 2018 р. За 2017 р. 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг зi страхування (заробленi страховi платежi) 2679 2592 

Iншi операцiйнi доходи 530 108 

Всього 3209 2700 

 

8.9. Чистi страховi виплати та вiдшкодування 
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За 2018 та 2017 рр. склали: 

тис.грн. 

 За 2018 р. За 2017 р. 

Чистi виплати страхових  вiдшкодувань 405 342 

 

 

8.10.  Доходи (витрати) вiд змiни страхових резервiв 

тис.грн. 

 2018 р. 2017 р. 

Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобовязань 333 -582 

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв -46 -287 

 

8.11. Чиста сума страхових премiй 

Чистi суми страхових премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року представленi наступним 

чином: 

 За договорами страхування,якими передбачено досягнення застрахованою особою 

визначеного договором вiку За iншими договорами накопичувального страхування  За 

договорами страхування життя лише на випадок смертi За iншими договорами страхування 

життя Усього 

Валовi премiї 6 350 52 2671 3079 

Страховi премiї, переданi у перестрахування - (16) (3) (381) (400) 

Чиста сума страхових премiй 6 334 49 2290 2679 

Чистi суми страхових премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року представленi наступним 

чином: 

 За договорами страхування,якими передбачено досягнення застрахованою особою 

визначеного договором вiку За iншими договорами накопичувального страхування  За 

договорами страхування життя лише на випадок смертi За iншими договорами страхування 

життя Усього 

Валовi премiї 8 314 26 2490 2838 

Страховi премiї, переданi у перестрахування - (25) (1) (220) (246) 

Чиста сума страхових премiй 8 289 25 2270 2592 

 

8.12.  Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

 2018 рiк 2017 рiк 

Викупнi суми при  розiрваннi договорiв страхування життя 0 14 

Збитки по дожиттю 375 211 

Збитки за iншими договорами страхування 30 240 

Всього страхових виплат  405 465 

Частка виплат по ризиковим складовим, компенсованi перестраховиками 0 (123) 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами  405 342 

8.13. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут  та iншi операцiйнi витрати 

 

Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати протягом  2018  та  2017 

рр.  включали: 

тис.грн. 

Витрати За 2018 р. За 2017 р. 

Адмiнiстративнi витрати: 1534 1259 

Матерiальнi затрати 79 51 

Витрати на оплату працi 428 391 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 99 92 

Амортизацiя 68 84 
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Витрати з оренди 1 1 

Послуги зв'язку 1 1 

Послуги банкiв 11 21 

Консультацiйнi та юридичнi послуги 629 445 

Витрати на вiдрядження та представницькi 0 3 

Обслуговування програмного забезпечення 12 13 

Податки 0 5 

Професiйнi послуги 96 103 

Iншi адмiнiстративнi витрати 110 49 

Витрати на збут: 1390 949 

Витрати на утримання персоналу  - - 

Амортизацiя основних засобiв  - - 

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

комiсiйна винагорода) 1369 898 

Витрати на маркетинг та рекламу  - - 

Iншi витрати на збут послуг 21 51 

Iншi операцiйнi витрати: 380 574 

втрати вiд змiни вартостi фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, 

через прибуток або збиток 251 568 

Iншi операцiйнi витрати 129 6 

Всього адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших операцiйних витрат : 3304 2782 

 

8.14. Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати 

            тис.грн. 

Найменування статтi 2018 рiк 2017 рiк 

Дохiд вiд участi в капiталi - - 

Процентнi доходи вiд розмiщення коштiв на  депозитних рахунках 461 423 

Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 4636 16300 

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 0 12 

Усього фiнансових та iнших доходiв 5097 16735 

Iншi фiнансовi витрати 0 5 

Витрати на придбання  фiнансових iнвестицiй 4636 16300 

Iншi витрати вiд звичайної дiяльностi 0 12 

Усього фiнансових витрат та iнших витрат  4636 16317 

8.15. Витрати з податку на прибуток 

 2018 рiк 2017 рiк 

Витрати з поточного податку на прибуток 85 78 

Витрати (вигода) з вiдстроченого податку на прибуток - - 

Всього витрати з податку на прибуток 85 78 

 

8.16. Вiдстроченi податковi активи та зобовязання  

 

Визнанi активи та пасиви по вiдстроченому оподаткуванню 

 На 31.12.2018 р.Компанiя оцiнює вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 

зобов'язання рiвними нулю. 

 

8.17. Розкриття iнформацiї про суми курсових рiзниць 

 

 2018 р. 2017 р. 

Суми курсових рiзниць, визнаних у прибутку та збитку нетто (55) 109 

в тому числi   
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Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi  

445  

541 

Втрати вiд курсової рiзницi 500 432 

Суми чистих  курсових рiзниць, визнаних в iншому сукупному прибутку та накопиченi у статтях 

власного капiталу - - 

9.  ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

  

 До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 

"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:  

- контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;  

- має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує; 

- 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:  

- 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);  

- 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);  

- обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;  

- один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а 

iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта 

господарювання;  

- 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; 

- суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в 

пунктi а);  

- особа, визначена в пунктi а), 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 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" (код за ЄДРПОУ 

20344871, мiсцезнаходження: 04050, мiсто Київ, вул. Бiлоруська, буд. 3), яке володiє володiє  

99,98 % акцiй у статутному капiталi Страхової компанiї "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ". 

ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ",  володiє  50,00 % акцiй у статутному капiталi Страхова 

компанiя "БРОКБIЗНЕС". 

Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" володiє 34,84 % частки статутному капiталi ТОВ 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК". 

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 
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1 2 3 

Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" 99,98 % Страхова компанiя 

"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" 

ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ" 50,00 % Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" 

Хомутиннiк Вiталiй Юрiйович 98,0878 % ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ" 

Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" 34,84 % ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"БЛК" 

 

Членами Правлiння затвердженi наступнi особи: 

Голова Правлiння - Арбузiна В. О.; 

Член Правлiння - Ковальська Л.В. 

 

 Залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на кiнець 31 грудня 2018 року 

 

Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем

 Асоцiйованi особи Провiдний управлiнський персонал 

1 2 3 4 5 6 

1 Необоротнi активи - - - - 

2 Запаси - - - - 

3 Дебiторська заборгованiсть 7 - - - 

4 Фiнансовi iнвестицiї - - 20907 - 

5 Зобов'язання - - - - 

 

Залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на кiнець 31 грудня 2017 року 

 

Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем

 Асоцiйованi особи Провiдний управлiнський персонал 

1 2 3 4 5 6 

1 Необоротнi активи - - - - 

2 Запаси - - - - 

3 Дебiторська заборгованiсть 8 - - - 

4 Фiнансовi iнвестицiї - 4636 15998 - 

5 Зобов'язання - - - - 

 

 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2018 р. 

Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем

 Асоцiйованi особи Провiдний управлiнський персонал 

1 2 3 4 5 6 

1 Доходи вiд продажу - 4636 - - 

2 Комiсiйнi доходи - - - - 

3 Iншi операцiйнi доходи - - 273 - 

4 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати  

16 

 - - 180 

5 Витрати на придбання - - 4636 - 

 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2017 р. 

Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем

 Асоцiйованi особи Провiдний управлiнський персонал 

1 2 3 4 5 6 

1 Доходи вiд продажу - 16000 - - 
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2 Комiсiйнi доходи - - - - 

3 Iншi операцiйнi доходи 12 - - - 

4 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати  

16 

 566 2 176 

5 Витрати на придбання - - 16000 - 

10.  ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

 а) 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. 

Компанiя перiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов'язань по податках i 

вiдображає їх в своїй звiтностi за методом нарахування. 

б) розгляд справ у судi 

Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя не має справ на розглядi в судах.  

в) Щодо  потенцiйних зобов'язань. 

Станом на 31 грудня 2018 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з 

необхiднiстю формування  резервiв пiд такi зобов'язання. 

 

11. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

 Управлiння ризиками є фундаментальним для страхової дiяльностi i суттєвим елементом  

операцiй  страхової компанiї. Процес управлiння ризиками в Компанiї iнтегрований в щоденну 

дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер. 

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

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

принципом, за яким очiкуванi вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику i 

вiдповiдати стратегiчним цiлям Компанiї. 

 Основнi ризики компанiї - це ринковий ризик, кредитний ризик та ризик лiквiдностi. 

 

Управлiння капiталом 

 Основною метою Компанiї вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог 

законодавства України вiдносно рiвня достатностi капiталу й вимог регулюючих органiв в сферi 

страхування, а також забезпечення фiнансової стабiльностi Компанiї i здатностi продовжити 

здiйснення фiнансово-господарчої дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. 

Керiвництво вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 

капiталу, показаного в балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя аналiзує 

наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом розподiлу частки прибутку мiж 

учасниками, повернення капiталу учасникам. 

  На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до 

капiталу - це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi, 

розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв. 

 У звiтному перiодi до 03.08.2018 р. Компанiєю на будь-яку дату дотримано:  

норматив достатностi активiв - сума прийнятних активiв збiльшена на величину непростроченої 

дебiторської заборгованостi за укладеними договорами страхування та перестрахування 

перевищувала сумарну величину довгострокових та поточних зобов'язань i забезпечень з 
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урахуванням норм Положення "Про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, 

диверсифiкацiї та якостi активiв страховика" (Розпорядження НКРРФПУ №396 вiд 23.02.2016 р.). 

 В звя'зку з введенням в дiю з 03.08.2018 року Положення про обов'язковi критерiї i 

нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi , прибутковостi, якостi активiв 

та ризиковостi операцiй страховика згiдно Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг №850 вiд 07.06.2018 р., зареєстровано в 

Мiнiстерствi юстицiї України 06.07.2018 р. №782/32234,  iстотно змiнилися регуляторнi вимоги 

до ведення страхової дiяльностi.  

 За перiод з 03.08.2018 р. по 30.12.2018 р. Компанiя дотримувалась виконання нормативу 

платоспроможностi та достатностi капiталу, згiдно якого сума прийнятних активiв на будь-яку 

дату має бути не меншою нормативного обсягу активiв, що визначається як бiльша з таких 

величин: 

 З + К або З + НЗП,  

де З (зобов'язання) - величина довгострокових та поточних зобов'язань i забезпечень, що 

розраховується вiдповiдно до законодавства та визначається як сумарна величина роздiлiв II-IV 

пасиву балансу (звiту про фiнансовий стан), форма i склад статей якого визначаються 

Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.20103 р. 

№73, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013 р. за №336/22868; 

К - величина, що дорiвнює 45 млн. грн. для страховика, який здiйснює або планує здiйснювати 

страхування життя; 

НЗП - нормативний запас платоспроможностi, який розраховується вiдповiдно до законодавства. 

 Починаючи з 31 грудня 2018 року згiдно з  Положенням про обов'язковi критерiї i 

нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi , прибутковостi, якостi активiв 

та ризиковостi операцiй страховика при розрахунку нормативу платоспроможностi та достатностi 

капiталу застосовується 30% величини К або 30% величини НПЗ в залежностi вiд бiльшої з цих 

величин.  

 Станом на 31.12.2018 р. Компанiя має наступнi показники для розрахунку нормативу 

платоспроможностi та достатностi капiталу: 

- прийнятнi активи  - 4602 тис. грн.;  

- З (зобов'язання)    - 4595 тис. грн.; 

- К (30% вiд 45 млн.грн) - 13500 тис. грн.; 

- НПЗ (30% вiд нормативу) - 52 тис. грн. 

Згiдно з розрахунком 4602 < (4595 + 13500) 

 Невиконання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу станом на 31.12.2018 

р. становить 13493 тис. грн. На дату подання звiтностi iснує суттєва невизначенiсть  щодо 

нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу 

 Питання приведення даного нормативу в вiдповiднiсть до норм Положення про обов'язковi 

критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, 

якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика винесено на Загальнi збори акцiонерiв 

Компанiї, якi вiдбудуться в квiтнi 2019 р. В процесi пiдготовки до Загальних зборiв акцiонерiв  

розглянуто i вiдповiдно розроблено фiнансовi плани для здiйснення декiлькох можливих 

варiантiв приведення дiяльностi Компанiї у вiдповiднiсть до регуляторних норм здiйснення 

страхової дiяльностi на страховому ринку України, а саме: 

- проведення докапiталiзацiї Компанiї; 

- продаж наявних фiнансових активiв Компанiї та купiвля фiнансових активiв, якi будуть 

вiдповiдати вимогах щодо прийнятних активiв Положення про обов'язковi критерiї i нормативи 

достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та 

ризиковостi операцiй страховика.  

Компанiя планує привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства 

протягом 1 пiврiччя 2019 року. За цей перiод норматив достатностi капiталу та 
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платоспроможностi Компанiї виконується за рахунок виконання нормативу власника iстотної 

участi материнською компанiєю Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя 

"БРОКБIЗНЕС" (код за ЄДРПОУ 20344871, мiсцезнаходження: 04050, мiсто Київ, вул. 

Бiлоруська, буд. 3), яке володiє 99,98 % акцiй у статутному капiталi Страхової компанiї 

"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ". 

 Протягом звiтного перiоду Компанiя до 03.08.2018 року дотримувалась виконання 

нормативу диверсифiкованостi активiв - сума прийнятних активiв, якi вiдповiдають критерiям та 

вимогам до диверсифiкованостi активiв з урахуванням норм Положення "Про обов'язковi критерiї 

та нормативи достатностi, диверсифiкацiї та якостi активiв страховика" (Розпорядження 

НКРРФПУ №396 вiд 23.02.2016 р.). Норматив диверсифiкованостi активiв за перiод до 03.08.2018 

р.  був не менший, нiж величина страхових резервiв, що розраховується  за справедливою 

вартiстю у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.   

 Починаючи з 03.08.2018 року Положенням про обов'язковi критерiї i нормативи 

достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та 

ризиковостi операцiй страховика введено норматив ризиковостi операцiй. Компанiя 

дотримувалась нормативу ризиковостi операцiй починаючи з дати дiї вищевказаного положення. 

Станом на 31.12.2018 року сума прийнятних активiв вiдповiдає вимогам диверсифiкацiї, 

встановлених Положенням про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 

страховика, зокрема: 

- грошовi кошти на поточних рахунках - 20 % страхових резервiв; 

- банкiвськi вклади (депозити) - 65 % страхових резервiв; 

- банкiвськi метали на депозитному рахунку (золото) - 15 % страхових резервiв. 

 Починаючи з 03.08.2018 року Положенням про обов'язковi критерiї i нормативи 

достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та 

ризиковостi операцiй страховика введено норматив якостi активiв. Для Компанiї норматив якостi 

визначається низькоризиковими активами у розмiрi 40% вiд суми страхових резервiв 

Низькоризиковi активи Компанiї станом на 31.12.2018 р. становлять 90,73 % - кошти, розмiщенi в 

банках, кредитний рейтинг яких не нижче нiж АА за нацiональною рейтинговою шкалою, 

зокрема: 

- АТ "Ощадбанк" рейтинг "АА-" - 40 % (20 % - кошти на поточних рахунках, 20 % - кошти на 

депозитних рахунках); 

- АТ "Унiверсал Банк" рейтинг "АА" - 5,73 %; 

- АТ "Укргазбанк" рейтинг "АА+" - 25 %; 

- АТ "Укрексiмбанк" рейтинг "АА-" - 20 %. 

 Дотримано вимоги п.56 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з 

надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених 

постановою КМУ вiд 07.12.2016 р. № 913, згiдно з якими вартiсть чистих активiв страховика пiсля 

закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року з дати внесення iнформацiї про 

страховика до Державного реєстру фiнансових установ має бути не меншою зареєстрованого 

розмiру статутного капiталу Страховика. 

Станом на 31.12.2018 року розрахункова вартiсть чистих активiв 21186 тис. грн.  бiльше 

зареєстрованого статутного капiталу 20 000 тис. грн. 

  Товариством дотримано норми ст. 30 Закону України вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР "Про 

страхування":  

а) сплачений статутний капiтал; 

 б) сформовано страховi резерви, яких достатньо для майбутнiх виплат; 

 в) перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним;  

г) на момент реєстрацiї мiнiмальний розмiр статутного капiталу складав  не менше 1,5 млн. євро.  

 Вiдповiдно до обсягiв страхової дiяльностi Товариство пiдтримує належний рiвень 

фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв).  
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 Станом на звiтну дату фактичний запас платоспроможностi складає 21151 тис. грн., 

нормативний - 172,05 тис. грн. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над 

нормативним - 20982,75 тис. грн. 

 

Ризики операцiйної дiяльнiстi 

Основним ризиком для Компанiї за договорами страхування  є те, що суми i строки фактичних 

збиткiв i виплат можуть вiдрiзнятися вiд очiкуваних через вплив таких факторiв, як частота 

виплат, величина збиткiв, здiйсненi фактичнi виплати та подальшi змiни довгострокових  

збиткiв. У зв'язку з цим метою Компанiї є забезпечення достатнiх резервiв для покриття 

зобов'язань. 

Основними ризиками Компанiї, пов'язаними iз договорами страхування життя є: 

Припущення щодо  таблиць смертностi, якi використовуються  для розрахунку страхових 

тарифiв. Таблицi смертностi, якi використовує Компанiя, регулярно перевiряються, при цьому 

враховуються  такi фактори як стать, вiк, страхова сума i т.д. 

Особлива увага придiляється процесу андерайтингу. Компанiєю розробленi  спецiальнi 

процедури, iнструкцiї, посiбники i форми для забезпечення цього процесу. Також 

встановлюються  лiмiти на андерайтинг. 

З метою зменшення ризику, пов'язаного з рiвнем смертностi та захворюваностi, Компанiя укладає 

договори  перестрахування на суми, що перевищують встановленi лiмiти. Компанiя регулярно 

переглядає ризик довголiття. 

Ризик дострокового припинення  дiї договорiв страхування здiйснюється щоквартально. 

Результати такого аналiзу  враховуються при розрахунку тарифiв, а також для вжиття заходiв, 

спрямованих на  адекватне обслуговування  зобов'язань за договорами страхування та 

оптимiзацiю  полiтики андерайтингу. 

 

Кредитний ризик 

У Компанiї виникає кредитний ризик, який являє собою зменшення вартостi активiв в результатi 

негативних змiн спроможностi позичальника погасити заборгованiсть. Основнi сфери, яким 

притаманний кредитний ризик такi: 

- грошовi кошти та їх еквiваленти; 

- кошти, отриманi як короткостроковi позики; 

- фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки  у прибутку чи 

збитку; 

- депозити; 

- суми до отримання вiд власникiв страхових полiсiв; 

- суми до отримання вiд страхових посередникiв; 

- частка перестраховикiв у страхових резервах. 

 

Ринковий  ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента або мабутнi 

грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатися у зв'язку iз змiнами ринкових 

курсiв. Ринковий ризик виникає у зв'язку з вiдкритими позицiями за процентними ставками, 

валютами  i фондовими  фiнансовими iнструментами, на якi впливають загальнi та специфiчнi 

змiни на ринку та змiни рiвня нестабiльностi ринкових курсiв. 

 

Виконавчий орган Компанiї 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. 

Крiм основних ризикiв Компанiєю в процессi дiяльностi контролюються наступнi класи ризикiв: 

Андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування; 

 Ризик недостатностi резервiв (збиткiв) - ризик неадекватностi страхових резервiв збиткiв 
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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 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 

страховика-учасника 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). 

 

12. СУДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕРАХУВАННЯ  ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI СКЛАДЕНОЇ НА 
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31.12.2018 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):          

   - 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;                                                                                               

-  основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 

вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;                                                             

- 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;     

 - 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 2018 року розрахований  кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2016-2018 роки  не 

перевищив показник 100% .  

         Данi МВФ показують, що трирiчнi кумулятивнi екскаватори iнфляцiї наявнi, але 

немає перевищення рiвня 100%  станом на 31.12.2018 року. Аналiз макропоказникiв розвитку 

економiки України свiдчать про зниження факторiв кумулятивної  iнфляцiї i на наступний 2019 

рiк. (Iнфляцiйний звiт НБУ).  Тобто, якiснi показники пiдтверджують, що Україна на 31.12.2018 

року не є гiперiнфляцiйною країною. 

  Вiдмiчаємо, що МСБО 29  має бути застосований з самого початку перiоду, в якому 

iснування гiперiнфляцiї iдентифiковане. Станом на дату пiдписання фiнансової звiтностi  

iснування гiперiнфляцiї  в Українi не iдентифiковано.  

 

13. ОЦIНКА ЗДАТНОСТI КОМПАНIЇ ЗДIЙСНЮВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ 

ОСНОВI  

 Фiнансову звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" складено з використанням припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку як того вимагає  МСБО 1 

"Подання фiнансових звiтiв". 

 Компанiї  зi страхування життя мають  довготривалий   виробничий цикл (вiд 5 рокiв та 

довше), тому  12 мiсяцiв  не достатньо, щоб така компанiя настiльки  скоротила дiяльнiсть або 

втратила  активiв, щоби  не мати можливостi продовжувати свою дiяльнiсть   протягом 12 

мiсяцiв, як того вимагає МСБО 1. 

 Управлiнським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" проведено розширений аналiз 

основних показникiв, що визначають фiнансово-господарський стан. За результатами 

проведеного аналiзу та iз врахуванням  доступу до фiнансових ресурсiв, управлiнський персонал  

дiйшов висновку про здатнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ 

ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

При цьому, змiни у законодавчо-нормативних актах, прийняття яких не можна прогнозувати на 

дату складання фiнансової звiтностi, можуть  теоретично вплинути на  невизначенiсть у цьому 

питаннi, що на дату звiтностi передбачити неможливо. 

14. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

 

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

подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть. 
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Голова Правлiння    В.О Арбузiна 
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XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Аудит-Стандарт" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

32852960 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04080, м. Київ, вул. 

Юркiвська/Фрунзе, 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3345 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: № 362/4, дата: 25.06.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Станом на 31.12.2018 року Компанiя 

не виконує нормативу 

платоспроможностi та достатностi 

капiталу, який передбачено  

вимогами Положення  про 

обов'язковi критерiї i нормативи 

достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, 

прибутковостi, якостi активiв та 

ризиковостi операцiй страховика 

№850. Управлiнським персоналом 

було здiйснено оцiнку  подальшої 

безперервної дiяльностi в осяжному 

майбутньому. Управлiнський 

персонал вважає, що Компанiя 

спроможна продовжувати  

подальшу безперервну дiяльнiсть та 

має вiдповiднi альтернативнi плани, 

а саме, проведення докапiталiзацiї 

або продаж наявних фiнансових 

активiв та придбання iнших активiв, 

що будуть вiдповiдати  визначенню 

прийнятних вiдповiдно до  

регуляторних вимог. На думку 

аудиторiв iснує iстотна 

невизначенiсть, яка може вплинути 

на майбутнi операцiї, можливiсть 

вiдшкодування вартостi активiв 

Компанiї i здатнiсть Компанiї 

обслуговувати i платити по своїх 
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боргах у мiру настання термiнiв їх 

погашення. Ця 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. Аудитори не 

модифiкують 

їхню аудиторську думку з цього 

питання. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 2-01-19/09-1-А, дата: 

28.02.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.02.2019, дата 

закінчення: 16.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 16.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

40 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ" 

ЩОДО  РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"  

СТАНОМ НА 31.12.2018 Р. 

 

ТОВ " Аудиторська фiрма "АУДИТ-СТАНДАРТ" 

Дата державної реєстрацiї: 06.02.2004 року 

Iдентифiкацiйний код 32852960 

Включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi  АПУ за № 3345 

Україна, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 лiтера "А", тел.(044) 233-41-18 

_________________________________________________________________________________

____________________________ 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО   РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

СТАНОМ НА 31.12.2018 Р. 

 

Адресати : 

-   Нацiональнiй Комiсiї, що  здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 

послуг  

- Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

- Акцiонерам та управлiнському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"  

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

  

Думка  
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 Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" (надалi - Компанiя або СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ"), код за ЄДРПОУ 35529829, мiсцезнаходження : 04050, 

М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ  БIЛОРУСЬКА, БУДИНОК  3, що складається з Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 р., Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний 

дохiд) , Звiту про власний капiталi, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, та Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих 

облiкових полiтик. 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах  фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" на 31 грудня 2018 року, його  фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi ("МСФЗ") та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової 

звiтностi. 

 

Основа для думки  

            Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних  стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора  за 

аудит окремої  фiнансової звiтностi" нашого звiту.   

          Ми є незалежними по вiдношенню до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" згiдно з Кодексом 

етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс 

РМСЕБ), та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

          Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для  нашої думки. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Ми звертаємо увагу на роздiл 4  та 13 Примiток  до фiнансової звiтностi, де вказано що 

фiнансову звiтнiсть  пiдготовлено на  основi принципу подальшої безперервної дiяльностi.  

Станом на 31.12.2018 року Компанiя не виконує нормативу платоспроможностi та достатностi 

капiталу, який передбачено  вимогами Положення  про обов'язковi критерiї i нормативи 

достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та 

ризиковостi операцiй страховика. Управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку  

подальшої безперервної дiяльностi в осяжному майбутньому. Були проведенi аналiтичнi 

процедури, пов'язанi з показниками дiяльностi, проведено аналiз збитковостi  Компанiї за 

минулi роки. Враховуючи  потенцiал Компанiї, щорiчне зростання надходжень страхових 

премiй, розробку нових страхових продуктiв та отримання прибутку у 2018 роцi в порiвняннi зi 

збитком 2017 року, питання приведення  даного нормативу у вiдповiднiсть до вимог 

Положення  850 винесено на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв. Управлiнський персонал 

вважає, що Компанiя спроможна продовжувати  подальшу безперервну дiяльнiсть та має 

вiдповiднi альтернативнi плани, а саме, проведення докапiталiзацiї або продаж наявних 

фiнансових активiв та придбання iнших активiв, що будуть вiдповiдати  визначенню 

прийнятних вiдповiдно до  регуляторних вимог.  

На дату надання цього звiту, на нашу думку, iснує 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. Ця фiнансова 

звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої 
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невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть 

бути оцiненi. Ми не модифiкуємо нашу аудиторську думку з цього питання. 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання  аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 

контекстi нашого аудиту фiнансової  звiтностi в цiлому та враховувалися при формуваннi 

думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої  думки щодо цих питань.  

 

 Ми виконали  обов'язки, що описанi в роздiлi  "ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА 

АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI" нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, 

наш аудит включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв 

суттєвого  викривлення фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в 

тому числi  процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, є основою 

для висловлення нашої аудиторської думки щодо окремої фiнансової звiтностi, що додається. 

 

Чому ми вважаємо це питання ключовим для аудиту? Що було зроблено в ходi аудиту? 

ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВIВ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

 

 Резерв довгострокових зобов'язань (математичнi резерви) 

До складу довгострокових зобов'язань (математичних  резервiв) входять резерви нетто-премiй 

та резерви бонусiв. Для розрахунку математичних резервiв Компанiя використовує актуарний 

метод оцiнки загальної суми зобов'язань з виплат окремо за кожним договором страхування 

життя. Цей метод припускає облiк очiкуваних грошових потокiв страхових премiй та виплат за 

страховими випадками. Цi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування, яка є 

частиною базису розрахунку резервiв зi страхування життя.  

Резерв бонусiв розраховується як сучасна актуарна вартiсть додаткових зобов'язань, прийнятих 

Страховиком у вiдповiдностi до законодавства за результатами нарахованого та розподiленого 

додаткового iнвестицiйного доходу за всiма чинними договорами страхування. 

 

Резерви належних виплат страхових сум 

Резерв належних виплат страхових сум складається з резерву заявлених, але не врегульованих 

збиткiв (РЗНЗ) та резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi. Розрахунок резерву заявлених, 

але не врегульованих збиткiв (РЗНЗ) здiйснюється за кожною застрахованою особою окремо. 

РЗНЗ є оцiнкою грошових зобов'язань Компанiї щодо страхових випадкiв, що мали мiсце у 

звiтному або звiтних перiодах, що передують йому, але не були виконанi або виконанi не 

повнiстю на звiтну дату. Величина РЗНЗ визначається у сумарному розмiрi несплачених на 

звiтну дату грошових сум, що мають бути виплаченi у зв'язку iз страховими випадками, про 

факт настання яких заявлено в установленому законодавством та договором страхування 

порядку. 

Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi, не формується, i його величина вважається рiвною 

нулю. 

Всього станом на 31.12.2018 Компанiєю сформовано: 

Резервiв зi страхування життя 3774 тис.грн. У тому числi: 

3 441 тис.грн. резервiв з довгострокових зобов'язань; 

333 тис.грн. резервiв належних виплат. 

 

 

При розрахунку резервiв зi страхування життя Компанiя дотримувалася вимог законодавства та 

чинних  нормативних актiв. 
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Резерви зi страхування життя є  результатом основних зобов'язань Компанiї  при здiйснення 

дiяльностi зi страхування життя. Їх адекватна оцiнка є суттєвою для вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi  страхових зобов'язань та   безпосередньо впливає  на платоспроможнiсть Компанiї. 

 

В результатi усiх вищенаведених факторiв резерви зi страхування життя є ключовим питанням з 

аудиту Компанiї. 

 

 

 Нашi аудиторськi процедури щодо цього питання  включали наступне: 

-оцiнку та тестування  ключових засобiв внутрiшнього контролю  компанiї щодо процесiв  

формування  резервiв  зi страхування життя за договорами страхування життя; 

-оцiнку та тестування системи персонiфiкованого облiку  договорiв страхування життя як 

основи для формування  резервiв зi страхування життя; 

-тестування резервiв на вибiрковiй основi шляхом порiвняння  розрахункової суми резерву  

конкретного випадку з вiдповiдною документацiєю; 

- на дату надання  звiту  ми ознайомилися з  результатами Звiту актуарiя  Кучук-Яценко С.В. 

(свiдоцтво Нацкомфiнпослуг № 01-020 вiд 11.08.2016) щодо розрахункових    сум 

сформованих на 31.12.2018р. довгострокових резервiв зi страхування життя  та резервiв виплат  

страхових сум, спiвставили з вiдомостями, вiдображеними в облiковiй системi та  з 

вiдображеними у рiчнiй звiтностi. Ймовiрнiсть того, що  у остаточному варiантi звiту  будуть  

суттєвi вiдхилення,  є низькою. 

 

 

 

 

IНША IНФОРМАЦIЯ 

 

Управлiнський  персонал  Компанiї несе  вiдповiдальнiсть  за  iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя - фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та звiту 

аудитора щодо неї), яка входить до складу рiчного звiту  про управлiння Компанiї станом на 

31.12.2018 року, складеного вiдповiдно до вимог Закону України Про цiннi папери та фондовий 

ринок  № 3480-IV  вiд 23.02.2006  (далi Закон № 3480-IV  ) та Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) №2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами вiд 04.12.2018р. 

№854 (Положення № 2826). До складу цiєї iнформацiї включено Звiт про корпоративне 

управлiння. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора,  ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi необхiдно було б 

включити до звiту. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 

висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi 

накладаються   Законом  України Про цiннi папери та фондовий ринок  № 3480-IV, пункти 

5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1.  
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Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА 720 

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження Звiту 

про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з аудитом, 

який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, що наше 

дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки. 

 

На нашу думку, iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у 

вiдповiдностi до вимог пунктiв  5- 9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1  Закону № 3480-IV та яка 

була включена  до складу рiчного звiту про управлiння Компанiї станом на 31.12.2018 року, 

була пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про фiнансовi послуги та 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" п.122 та  Закону України "Про цiннi папери 

та фондовий ринок" пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 , i ця iнформацiя узгоджена з 

фiнансовою звiтнiстю Компанiї 

На нашу думку Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку йде мова у  

пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1. Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". 

 

Звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних страховика 

Iнша iнформацiя складається з рiчних звiтних даних страховика станом на 31.12.2018 року, якi 

складено вiдповiдно до вимог, затверджених Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. №39 (Порядок №39) зi змiнами, 

затвердженими Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.09.2018 року № 1521. 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання  рiчних звiтних даних 

страховика.  

Наша думка щодо цiєї окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю щодо 

рiчних звiтних даних страховика та ми  у цьому звiтi  не робимо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом  фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

рiчними звiтними даними страховика та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на 

основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення рiчних 

звiтних даних страховика, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

Нами перевiренi форми звiтностi, якi складає страховик згiдно "Порядку складання звiтних 

даних страховикiв", затвердженого розпорядженням Держфiнпослуг вiд 03.02.2004 р.  № 39 зi 

змiнами та доповненнями, а саме - звiтнi данi страховика за  2018 року у складi: 

1) загальнi вiдомостi про страховика (додаток 1); 

2) звiт про доходи та витрати страховика (додаток 2); 

3) звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика (додаток 3); 

4) пояснювальна записка до звiтних даних страховика (додаток 4), у т.ч.; 

роздiл 2. Показники дiяльностi iз страхування життя. 

роздiл 3. Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування 

життя; 

роздiл 4. Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування 

роздiл 4а. Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування 

роздiл 5. Пояснення щодо операцiй перестрахування; 

роздiл 6. Умови забезпечення платоспроможностi страховика; 

Роздiл 6 резерви. Розрахунок резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв у 

резервах незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду 
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роздiл 7. Пояснення щодо припинення договорiв страхування 

Декларацiя 1 

Декларацiя 2 

Фiлiї; 

5) актуарний звiт (додаток 5). 

6) рiчна фiнансова звiтнiсть  

7) iнформацiя щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування за формою, 

встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та 

розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв, 

затвердженими розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 13 лютого 2014 року № 484, 

зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 12 березня 2014 року за № 352/25129. 

8) звiт про корпоративне управлiння з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 Закону України 

"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". 

 Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО 

НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ОКРЕМУ ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 

випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому 

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

фiнансового звiтування Компанiї. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 

воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати 

на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

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

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

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
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" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, 

модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до 

дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити 

Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать 

в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час 

аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами 

пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

ЗВIТ ВIДПОВIДНО З IНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ  

ПРИ АУДИТI ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС".  

Вiдповiдно до вимог, встановлених  частиною третьою та частиною четвертою статтi 14 

Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 

року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звiту,  наводимо наступну iнформацiю. 

Iнформацiя про суттєву невизначенiсть, яка може ставити пiд сумнiв здатнiсть продовження 

дiяльностi юридичної особи, фiнансова звiтнiсть якої перевiряється, на безперервнiй основi у 

разi наявностi такої невизначеностi 

Ми звертаємо увагу на роздiл 4  та 11 Примiток до фiнансової звiтностi, де вказано що 

фiнансову звiтнiсть  пiдготовлено на  основi принципу подальшої безперервної дiяльностi.  

Управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку  подальшої безперервної дiяльностi в 

осяжному майбутньому. Були проведенi аналiтичнi процедури, пов'язанi з показниками 

дiяльностi, проведено аналiз збитковостi  Компанiї за минулi роки та  розроблено плани  

щодо приведення активiв у вiдповiднiсть до регуляторних вимог. Компанiя планує здiйснити 

запланованi  заходи  протягом 1 пiврiччя 2019 року. На дату надання цього звiту, на нашу 

думку, iснує 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. Ця 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. Ми не модифiкували нашу 

аудиторську думку з цього питання. 

 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалiсть виконання аудиторського 

завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних 

призначень 
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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма  "Аудит - Стандарт" було 

призначено на надання послуг  з  обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Компанiї за 2018 

рiк  (Протокол засiдання  Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  "БРОКБIЗНЕС" № 26-02/2019  вiд 26.02.2019 р.) 

за результатами вiдкритого конкурсу, який було проведено на пiдставi Положення з проведення 

вiдкритого конкурсу з вiдбору суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг  з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть рiшення, затвердженого Наглядовою ради 

Компанiї № 28-01/2019 вiд 28.01.2019 р.. 

ТОВ "Аудиторська фiрма  "Аудит-Стандарт" призначено 26.02.2019 р. (протокол засiдання 

Наглядової ради № 26-02/19 вiд 26 лютого 2019р., тривалiсть  виконання завдання з 

урахуванням продовження  складає 5 рокiв. 

 

Iнформацiя щодо аудиторських оцiнок  

 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення  iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають:  

 

Ризик недоформування на звiтну дату страхових резервiв зi страхування життя Компанiї 

(страховика) 

Питання щодо сформованих страхових резервiв  визначенi аудиторами як ключовi i описанi в 

цьому звiтi у роздiлi "Ключовi питання аудиту".   

Примiтки 5.5; 6; 8,6; 8,10 до фiнансової звiтностi мiстять iнформацiю щодо основних положень 

облiкової полiтики з формування страхових резервiв, розкриття щодо оцiнки та визнання у 

фiнансовiй звiтностi вказаних резервiв.  

Ми провели перевiрку методiв формування математичних резервiв Компанiї. Нашi аудиторськi 

процедури щодо цього питання  включали наступне: 

- оцiнку та тестування  ключових засобiв внутрiшнього контролю  Компанiї щодо процесiв  

формування  резервiв зi страхування життя; 

- ознайомлення з результатом висновку актуарiя  щодо розрахункових сум сформованих на 

31.12.2018р. резервiв зi страхування  життя та спiвставлення їх з представленими у фiнансовiй  

звiтностi. Незалежний актуарiй пiдтвердив достатнiсть  та адекватнiсть страхових зобов'язань 

Компанiї (сформованих резервiв зi страхування  життя) станом на 31.12.2018 року. Тестування 

адекватностi страхових зобов'язань було здiйснено у вiдповiдностi з вимогами п.15 МСФЗ 4 

"Страховi контракти". 

За результатами проведених аудиторами процедур необхiдностi внесення виправлень до 

фiнансової звiтностi не виникло. 

 

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема, пов'язаних iз 

шахрайством 

В результатi перевiрки системи внутрiшнього контролю, проведеної для цiлей аудиту 

фiнансової звiтностi Компанiї, нами не виявлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього 

контролю, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Компанiї облiковувати, обробляти, 

узагальнювати та вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi, складати 

фiнансову звiтнiсть, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, 

невiдповiдностей законодавчим, нормативним вимогам. 

Пiд час проведення аудиту ми перевiрили наявнiсть факторiв ризику шахрайства, зокрема 

шляхом тестування та запитiв, зроблених управлiнському персоналу. Аудитори не отримали 

доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Компанiї  

мiстить суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства. 
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Пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського 

комiтету 

На основi проведеного аудиту ми склали цей звiт незалежного аудитора та додатковий звiт для 

аудиторського комiтету (Наглядової ради) Компанiї.    

На нашу думку, будь-якi неузгодженостi вказаних звiтiв вiдсутнi.  

 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть ключового 

партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi 

аудиту 

Ми пiдтверджуємо, що протягом минулого i поточного рокiв не надавали СТРАХОВIЙ 

КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ"  нiяких послуг, заборонених законодавством України, в 

тому числi заборонених частиною четвертою статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".      

Нами не було iдентифiковано жодних загроз  нашої незалежностi як на рiвнi аудиторської 

фiрми, так i на рiвнi ключового партнера з аудиту та персоналу, задiяному у виконаннi завдання 

з аудиту . Ми не надавали Компанiї жодних iнших послуг, включаючи неаудиторськi послуги, 

окрiм послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi.   

 

Iнформацiя про iншi наданi суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi або 

контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, 

що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi 

 

Ми не надавали надавали СТРАХОВIЙ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ"   або 

контрольованим Компанiєю суб'єктам господарювання нiяких послуг, крiм послуг з 

обов'язкового аудиту  фiнансової звiтностi  за 2018 рiк Компанiї та її материнськiй Компанiї. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Ми виконали аудит в обсязi, в кiлькостi процедур аудиту, передбаченому вимогами МСА, 

Законом України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та iнших 

законодавчих та нормативних актiв. 

Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена у iнших 

роздiлах цього звiту. 

Iнша iнформацiя, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звiтi за результатами 

обов'язкового аудиту згiдно Закону України вiд 21.12.2017 року №2258 -VIII "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", наведена в iнших параграфах  цього звiту 

незалежного аудитора. 

 

З метою формування професiйного судження та висловлення думки щодо дотримання 

суб'єктом господарювання положень законодавчих та нормативних актiв, вiдповiдно до 

Методичних рекомендацiй щодо iнформацiї, яка стосується аудиту за 2018 рiк суб'єктiв 

господарювання, нагляд за якими  здiйснює Нацкомфiнпослуг, затверджених Розпорядженням  

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 

26.02.2019 № 257   за результатами аудиту рiчної  фiнансової звiтностi Компанiї  та звiтних 

даних страховика за 2018 рiк, надаємо наступну iнформацiю  

 

Щодо  формування (змiни) статутного (складеного/пайового) капiталу суб'єкта 

господарювання 

 

Формування Статутного капiталу проведено з дотриманням вимог Закону України "Про 

страхування" та Закону України "Про акцiонернi товариства" Сформований статутний  капiтал 
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ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" на дату проведення аудиту  вiдповiдає вимогам статей  2, 30 Закону України 

"Про страхування" з  урахуванням нормативних вимог регуляторних органiв. 

На 31 грудня 2018 року зареєстрований  капiтал  становить  20 000 тис. грн. та  складається з 

200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 грн. кожна. Зареєстрований капiтал 

повнiстю сплачено грошовими коштами. 

Для створення зареєстрованого статутного капiталу акцiонерами не використовувались векселi, 

кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заставу, бюджетнi кошти та нематерiальнi активи. 

Несплачений або вилучений капiтал станом на 31.12.2018 року вiдсутнiй. Формування 

статутного здiйснено вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 

 

Щодо  обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, 

лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших 

показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами 

Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу  

 Починаючи з 31 грудня 2018 року згiдно з  Положенням при розрахунку нормативу 

платоспроможностi та достатностi капiталу застосовується 30% величини К або 30% величини 

НПЗ в залежностi вiд бiльшої з цих величин.  

 Станом на 31.12.2018 р. Компанiя має наступнi показники для розрахунку нормативу 

платоспроможностi та достатностi капiталу: 

- прийнятнi активи  - 4602 тис. грн.;  

- З (зобов'язання)    - 4595 тис. грн.; 

- К (30% вiд 45 млн. грн) - 13500 тис. грн.; 

- НПЗ (30% вiд нормативу) - 52 тис. грн. 

 

До суми прийнятних активiв включено:  

-  грошовi кошти на поточних рахунках - 881 тис. грн.; 

-  банкiвськi вклади (депозити) - 2905 тис. грн.; 

- банкiвськi метали на депозитному рахунку (золото) - 695 тис. грн.; 

-  готiвка в касi - 1 тис. грн.; 

- непрострочена дебiторська заборгованiсть за укладеними договорами страхування 

(нарахованi страховi платежi) - 58 тис. грн.; 

-  дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за банкiвськими вкладами 

(депозитами) - 62 тис. грн. 

Загальна сума прийнятних активiв - 4602 тис. грн. 

 Загальна сума зобов'язань визначена як сумарна величина роздiлiв II-IV пасиву балансу 

(Звiту про фiнансовий стан) становить 4595 тис. грн. 

Розрахунок нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу станом на 31.12.2018р.:  

 4602 < (4595 + 13500) 

 Невиконання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу станом на 

31.12.2018 р. становить 13493 тис. грн. На дату подання звiтностi iснує суттєва невизначенiсть  

щодо нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу. 

 Питання приведення даного нормативу в вiдповiднiсть до норм Положення винесено на 

Загальнi збори акцiонерiв Компанiї, якi вiдбудуться в квiтнi 2018 р. В процесi пiдготовки до 

Загальних зборiв акцiонерiв  розглянуто i вiдповiдно розроблено фiнансовi плани для 

здiйснення декiлькох можливих варiантiв приведення дiяльностi Компанiї у вiдповiднiсть до 

регуляторних норм здiйснення страхової дiяльностi на страховому ринку України, а саме: 

- проведення докапiталiзацiї Компанiї; 

- продаж наявних фiнансових активiв Компанiї та купiвля фiнансових активiв, якi будуть 

вiдповiдати вимогах Положення щодо прийнятних активiв.  

 Компанiя планує привести свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть до норм чинного 
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законодавства протягом 1 пiврiччя 2019 року. За цей перiод норматив достатностi капiталу та 

платоспроможностi Компанiї виконується за рахунок виконання нормативу власника iстотної 

участi материнською компанiєю Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя 

"БРОКБIЗНЕС" (код за ЄДРПОУ 20344871, мiсцезнаходження: 04050, мiсто Київ, вул. 

Бiлоруська, буд. 3), яке володiє 99,98 % акцiй у статутному капiталi СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ 

"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ". 

 Норматив ризиковостi операцiй  

 Сума прийнятних активiв вiдповiдає вимогам диверсифiкацiї, встановлених 

Положенням, зокрема: 

- грошовi кошти на поточних рахунках - 20 % страхових резервiв; 

- банкiвськi вклади (депозити) - 65 % страхових резервiв; 

- банкiвськi метали на депозитному рахунку (золото) - 15 % страхових резервiв. 

 

 Норматив якостi активiв 

 Низькоризиковi активи Компанiї вiдповiдають вимогам Положення та станом на 

31.12.2018 р. становлять 90,73 % - кошти, розмiщенi в банках, кредитний рейтинг яких не нижче 

нiж АА за нацiональною рейтинговою шкалою, зокрема: 

- АТ "Ощадбанк" рейтинг "АА-" - 40 % (20 % - кошти на поточних рахунках, 20 % - кошти на 

депозитних рахунках); 

- АТ "Унiверсал Банк" рейтинг "АА" - 5,73 %; 

- АТ "Укргазбанк" рейтинг "АА+" - 25 %; 

- АТ "Укрексiмбанк" рейтинг "АА-" - 20 %. 

 

Враховуючи вищевикладене, Компанiя  не дотримується вимог Положення 850. Невиконання 

нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу станом на 31.12.2018 р. становить 13493 

тис. грн. На дату подання звiтностi iснує суттєва невизначенiсть  щодо виконання Компанiєю 

нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу. 

 

 

Щодо  формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв 

вiдповiдно до законодавства 

 

Для забезпечення страхових зобов'язань iз страхування життя, у вiдповiдностi до ст. 31 Закону 

України "Про страхування", за рахунок надходження страхових платежiв i доходiв вiд 

iнвестування коштiв сформованих резервiв ведеться облiк наступних резервiв iз страхування 

життя:  

- резерви довгострокових зобов'язань (математичнi резерви);  

- резерви належних виплат страхових сум. 

 Величина резервiв довгострокових зобов'язань (математичних резервiв) та частка 

перестраховикiв у страхових резервах обчислюються актуарно окремо по кожному договору 

згiдно з методикою формування резервiв iз страхування життя. Загальна величина 

математичного резерву дорiвнює сумi резервiв, розрахованих окремо за кожним договором. 

Резерв належних виплат страхових сум складається  з резерву заявлених, але не врегульованих 

збиткiв та резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi.  Резерв збиткiв, що виникли, але не 

заявленi, не формується, i його величина вважається рiвною нулю. Станом на 31.12.18 р. 

сформованi резерви iз страхування життя в сумi 3774 тис. грн., у тому числi резерв 

довгострокових зобов'язань 3441 тис. грн. i резерв належних виплат страхових сум у розмiрi 333 

тис. грн. Частка перестраховика у резервах страхування життя станом на 31.12.18 року 

становить 150 тис. грн., у тому числi у резервах довгострокових зобов'язань 150 тис. грн. i у 

резервi належних виплат страхових сум - 0 тис. грн.  

 Станом на 31.12.2018 р. страхова компанiя провела оцiнку адекватностi страхових 
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зобов'язань страховика. Актуарiєм  Кучук-Яценко С.В. наданий актуарний висновок щодо 

перевiрки адекватностi страхових зобов'язань пiдтверджує, що страховi резерви сформованi в 

достатнiй мiрi i адекватно прийнятим страховим зобов'язанням за чинними на 31.12.2018 року 

договорами страхування життя.  

 

Щодо встановлених фiнансових нормативiв та застосованих заходiв впливу до фiнансової 

групи, у разi входження суб'єкта господарювання до такої 

На виконання вимог Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання 

у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 12.11.2015р. № 2724 та Положення про порядок нагляду 

на консолiдованiй основi за небанкiвськими фiнансовими групами, переважна дiяльнiсть у яких 

здiйснюється фiнансовими установами, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Компанiя входить 

небанкiвської фiнансової групи  "БРОКБIЗНЕС +" . 

 

Учасниками небанкiвської фiнансової групи  "БРОКБIЗНЕС +" є : 

" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

(код за ЄДРПОУ 20344871); 

" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" (код за ЄДРПОУ 35529829); 

" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПАРАСОЛЬ" 

(код за ЄДРПОУ 32717175). 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" є 

материнською компанiєю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

Станом на 31.12.2018 р. Небанкiвська фiнансова група  "БРОКБIЗНЕС +" виконує встановленi 

фiнансовi нормативи та не мала застосованих заходiв впливу щодо НФГ. 

 

Щодо структури iнвестицiйного портфелю iз зазначенням реквiзитiв емiтента (назва, код за 

ЄДРПОУ), суми, ознаки фiктивностi тощо 

                                                                                                                                       

№ п/п Напрям iнвестування Назва емiтента Код ЄДРПОУ Кiлькiсть, шт. Сума тис. 

грн. Рейтинг 

для банка Ознака фiктивностi 

1 Депозити в банках Всього:   2905  - 

  АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 21133352 Х 505 uaАА - 

  АТ "УКРЕКСIМБАНК" 26296587 Х 800 uaАА- - 

  АТ "ОЩАДБАНК" 09322277 Х 250 uaАА- - 

  АТ "ОЩАДБАНК" 09302607 Х 100 uaАА- - 

  АТ "ОЩАДБАНК" 09331508 Х 100 uaАА- - 

  АТ "ОЩАДБАНК" 09328601 Х 400 uaАА- - 

  АТ "ОТП БАНК" 21685166 Х 350 uaА - 

  АТ "УКРГАЗБАНК" 23697280 Х 400 uaАА+ - 

2. Депозитний вклад в цiнних металах АТ "УКРГАЗБАНК" 

19,66 XAU  

23697280 Х 695 uaАА+ - 

2 Частка в корпоративних  правах  Всього: 

у т.ч.:  Х 20907  - 

2.1.  ТОВ "Фiнансова компанiя  "БЛК" 31245155  20907  - 

 

Щодо дотримання заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням 

щодо наступного їх повернення 
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Компанiя не залучала фiнансових активiв  вiд фiзичних осiб 

 

Щодо допустимостi сумiщення окремих господарських операцiй, на провадження яких суб'єкт 

отримав лiцензiю 

Компанiя дотримується обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарської 

дiяльностi, установлених пунктом 37 Лiцензiйних умов № 913. Компанiя   надає     виключно 

послуги   зi страхування життя та перестрахування за ризиковою складовою вiдповiдно до 

отриманої лiцензiї. 

 

Надання фiнансових послуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та 

внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг суб'єктом господарювання 

 

Компанiя дотримується  затверджених внутрiшнiх правил з  надання страхових послуг зi 

страхування життя, якi вiдповiдають встановленим до таких правил вимогам статтi 7 Закону 

Про фiнансовi послуги та регулювання ринкiв фiнансових послуг, статей 10, 15, 18 Закону 

України  " Про захист прав споживачiв", та укладає договори з надання страхових послуг 

виключно вiдповiдно до таких правил. В   договорах, що укладаються  Компанiєю  про 

надання страхових  послуг обов'язково є посилання на вiдповiдно зареєстрованi Правила 

страхування. В договорах, що укладаються  Компанiєю  про надання страхових  послуг 

обов'язково є посилання на вiдповiдно зареєстрованi Правила страхування. В  рамках 

розроблених внутрiшнiх документiв Компанiї  складено  реєстр документiв, що регламентує  

процес укладення договору страхування та перестрахування, договору-доручення та 

систематизовано  типовi форми  договорiв  за  вiдповiдними  страховими продуктами  

Компанiї 

 

Розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та забезпечення її актуальностi 

Компанiя надає  клiєнту (споживачу) iнформацiю вiдповiдно до статтi 12 Закону Про фiнансовi 

послуги, а також розмiщує iнформацiю, визначену частиною першою статтi 12 зазначеного 

закону, на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) http:// bbs-life.com.ua.ua та забезпечує її 

актуальнiсть. 

 Компанiя розкриває  iнформацiю вiдповiдно до вимог частин четвертої, п'ятої статтi 121 

Закону про фiнансовi послуги, зокрема шляхом розмiщення її на власному веб-сайтi 

(веб-сторiнцi) ) http:// bbs-life.com.ua. 

          Компанiя розмiщує   внутрiшнi правила надання фiнансових послуг на власному 

веб-сайтi (веб-сторiнцi)   http://bbs-life.com.ua не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дати 

набрання ними чинностi iз зазначенням такої дати 

 

Щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв 

 

Компанiя дотримується   вимог статтi 10 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг", послуги щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту 

iнтересiв. Протягом звiтного перiоду не було фактiв виникнення конфлiкту iнтересiв. 

 

Щодо вiдповiдностi примiщень, у яких здiйснюється суб'єктом господарювання 

обслуговування клiєнтiв (споживачiв), доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших 

маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв, 

що документально пiдтверджується фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та 

споруд, який має квалiфiкацiйний сертифiкат 

 

Вiдповiднiсть примiщень, у яких здiйснюється  обслуговування клiєнтiв (споживачiв) 

Компанiї , доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення 
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вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально 

пiдтверджується фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та споруд, який має 

квалiфiкацiйний сертифiкат.  

Аудитору надано для ознайомлення  висновок експерта з технiчного обслуговування будiвель, 

який   пiдтверджує  можливiсть доступу  для осiб з iнвалiднiстю та  iнших мало мобiльних 

груп населення  до нежитлових примiщень  за адресою:  04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, 

буд.3   вiдповiдно до норм  та правил  зазначених в ДБН В .2.2-17:2006  " Доступнiсть  

будiвель i споруд для  мало мобiльних груп населення", у яких здiйснюється  обслуговування 

клiєнтiв (споживачiв) Компанiї. 

 Компанiя розмiщує  iнформацiю про умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю 

та iнших маломобiльних груп населення у мiсцi, доступному для вiзуального сприйняття 

клiєнтом (споживачем). Iнформацiя розмiщена доступному для вiзуального сприйняття 

клiєнтом (споживачем) мiсцi бiля входу у примiщення, де розташований головний  офiс 

Компанiї за адресою: 04050, м. Київ,  вул.Бiлоруська , будинок 3. 

 

Щодо внесення суб'єктом господарювання iнформацiї про всi свої вiдокремленi пiдроздiли до 

Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 

формувань та до Державного реєстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог, установлених 

законодавством 

 

Компанiя  не має вiдокремлених пiдроздiлiв. 

 

Щодо  внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту 

 

Вiдповiдно до вимог статтi 15-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг", Порядку проведення внутрiшнього аудиту (контролю) 

у фiнансових установах, затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 1772 вiд 05 червня 2014 року та 

зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30 липня 2014 року за № 885/25662, з 

урахуванням Методичних рекомендацiй щодо проведення внутрiшнього аудиту фiнансових 

установ, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг України № 4660 вiд 27 вересня 2005 року та iнших нормативно-правових актiв, 

Наглядовою радою  Компанiї створено Службу внутрiшнього аудиту СТРАХОВОЇ 

КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ", затверджено Положення про Службу внутрiшнього 

аудиту (контролю) рiшенням Наглядової ради Компанiї  вiд 21.12.2012 року (протокол № 

2112/01 вiд 21.12.2012 р.)..  

 

Протягом звiтного перiоду 2018 року внутрiшнiм аудитором  у дiяльностi Компанiї суттєвих 

недолiкiв та порушень не виявлено. 

 

При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк були розглянутi  полiтики та процедури 

у системах бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю якi стосуються тверджень у 

фiнансових звiтах. Аудиторами, в ходi аудиторської перевiрки, не виявлено ризикiв суттєвого 

викривлення  фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 

"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 

 

Щодо облiкової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спецiальне технiчне 

обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг 

споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг 

 

Компанiя  використовує бухгалтерську систему облiку та адмiнiстративно-операцiйнiйнi 
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технологiї , що охоплюють всi бiзнес-процеси Компанiї тому числi: 

- Програмне забезпечення 1С Бухгалтерiя Пiдприємство 8; 

- Програмне забезпечення  операцiйної дiяльностi "ФОРТ. Убезпечення життя 8", яке має 

взаємообмiн iнформацiєю з бухгалтерським програмним забезпеченням 1С Бухгалтерiя 

Пiдприємство 8;  

- Оновлення програмного забезпечення 1 раз на мiсяць. 

- 2 сервери, 6 ноутбукiв. 

Пiдготовка звiтностi до Нацкомфiнпослуг здiйснюється в онлайн режимi та подається через 

програмний продукт "Комплексна iнформацiйна система Нацкомфiнпослуг" (далi - КIС), 

розмiщеному на головнiй веб-сторiнцi Нацкомфiнпослуг. (http://www.kis.nfp.gov.ua). 

 

Щодо готiвкових розрахункiв 

 

Компанiя  здiйснює готiвковi розрахунки в спецiально обладнаному примiщеннi для 

здiйснення готiвкових розрахункiв, а також приймання, видачi, зберiгання готiвки, iнших 

цiнностей, касових документiв. Офiс Компанiї забезпечений цiлодобовою охороною. 

 

Щодо зберiгання грошових коштiв i документiв та наявностi необхiдних засобiв безпеки 

(зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну 

охорону) 

 

Компанiя забезпечує  зберiгання грошових коштiв i документiв та наявнiсть необхiдних 

засобiв безпеки (зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або 

вiдповiдну охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв, 

установлених Постановою НБУ № 148 зi змiнами.  

 

 

Щодо розкриття iнформацiї з порядку формування статутного капiталу (джерела походження 

коштiв) 

 

Формування Статутного капiталу проведено з дотриманням вимог Закону України "Про 

страхування" та Закону України "Про акцiонернi товариства" Сформований статутний  капiтал 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" на дату проведення аудиту  вiдповiдає вимогам статей  2, 30 Закону України 

"Про страхування" з  урахуванням нормативних вимог регуляторних органiв. 

 Статутний капiтал Товариства розмiром 20 000 тис. грн. станом на 31.12.2018 року 

сформований у повному обсязi у встановленi законодавством термiни, вiдповiдає Статуту, який  

зареєстрований належним чином. 

Для створення зареєстрованого статутного капiталу акцiонерами не використовувались векселi, 

кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заставу, бюджетнi кошти та нематерiальнi активи. 

Несплачений або вилучений капiтал станом на 31.12.2018 року вiдсутнiй. Формування 

статутного капiталу здiйснено вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 

Протягом 2018 року змiн у структурi статутного капiталу не було. 

 

Розкриття джерел походження складових частин власного капiталу (капiтал у дооцiнках, внески 

до додаткового капiталу) 

 

Складова частина власного капiталу Сума станом на 31.12.2018р. тис.грн. Джерело 

формування 

Статутний капiтал  20 000 Внески акцiонерiв 

Додатковий капiтал 3 001 у тому числi:  
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 3 000 Емiсiйний дохiд 

Резервний капiтал                                                                                                                   

 346 Вiдрахування iз нерозподiленого прибутку 

Непокритий збиток  2 161 Накопичений результат  господарської дiяльностi 

Формування складових частин власного капiталу, а саме: статутного капiталу 20 000 тис. грн., 

додаткового капiталу 3 001 тис.грн., у тому числi 3 000 тис.грн. емiсiйного доходу,  резервного 

капiталу 346 тис. грн. та непокритого збитку 2 161 тис. грн.  вiдповiдає вимогам Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi та положенням облiкової полiтики Товариства. 

 

Розкриття iнформацiї з урахуванням вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

вiдносно методiв оцiнки справедливої вартостi активiв страхових компанiй. 

Компанiя розкриває методи оцiнки вартостi активiв у примiтках до фiнансової звiтностi: 

Компанiя визнає такi категорiї фiнансових активiв: Фiнансовi  активи  в асоцiйованi 

пiдприємства, що облiковуються за методом участi в капiталi вiдповiдно до МСБО 28, грошовi 

кошти на депозитних вкладах за амортизованою вартiстю. 

 

Щодо вiдповiдностi полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття ризикiв у перестрахування 

лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких отримана 

лiцензiя, та укладення договорiв перестрахування iз страховиками (перестраховиками) 

нерезидентами у вiдповiдностi до Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у 

страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 04.02.2004 № 124  

.   

     Полiтика перестрахування Компанiї  вiдповiдає  встановленим законодавчим вимогам, в 

т.ч.         

     передачi ризикової складової договорiв страхування життя у перестрахування. Компанiя не 

приймає    ризики у перестрахування. 

 

Щодо здiйснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених 

законодавством порядкiв i правил проведення  обов'язкового страхування 

 

Компанiя здiйснює лише добровiльне страхування життя вiдповiдно до отриманої лiцензiї. 

 

Щодо належного i повного формування та облiку резерву заявлених, але не виплачених збиткiв 

(для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя) або резерву 

належних виплат страхових сум (для страховика, який здiйснює страхування життя). 

 

Станом на 31.12.2018 року Компанiєю сформовано резерв належних виплат у сумi 333 тис.грн. 

Вiдповiднiсть та повнота формування цього резерву перевiрено  та пiдтверджено  актуарiєм 

Кучук-Яценко С.В. (свiдоцтво Нацкомфiнпослуг  № 01-020 вiд 11.08.2016). 

 

 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ  ПРО ТОВАРИСТВО ТА СУТТЄВI СТАТТI ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI 

 

1.Основнi вiдомостi про  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "КОМПАНIЯ  ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

Найменування юридичної особи  повне             

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 
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Найменування юридичної особи  скорочене           СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" 

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

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

Дата державної реєстрацiї 15.11.2007 р. 

Дата затвердження останньої редакцiї  Статуту 20 квiтня 2017 року Рiшенням Загальних 

зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ, Протокол №20/04 вiд 20.04.2017 р., затверджено нову редакцiю Статуту, 

реєстрацiйний номер 1 074 027737 52 

Адреса вебсайта www.bbs-life.com.ua 

Банкiвськi реквiзити :                                                      П/р 

26501300629490 в ГУ по м. Києву та Київськiй областi АТ "ОЩАДБАНК", МФО 322669 

Види дiяльностi згiдно з КВЕД   65.11 Страхування життя 

Реєстрацiйний номер у реєстрi фiнансових установ 11102177 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35529829 

Iнформацiя про структурнi пiдроздiли Структурнi пiдроздiли вiдсутнi 

Документи ,що пiдтверджують право на здiйснення вiдповiдних видiв страхування:    

 Лiцензiя страхування життя АВ №500008 вiд 14.04.2011 р. строк дiї з 17.04.2008 р. 

безстрокова 

Акцiонери ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"БРОКБIЗНЕС" -99,98 % статутного капiталу; 0,02% - належать двом фiзичним особам - 

резидентам 

Дата затвердження фiнансової звiтностi  31.01.2018 р. 

Вiдповiдальнi особи за фiнансово-господарську дiяльнiсть компанiї  Голова Правлiння  

Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

Рiшення позачергових загальних Зборiв акцiонерiв вiд  26.12.2016 р. (Протокол №26/12) про 

обрання з 02.01.2017 року на посаду Голови Правлiння строк повноважень на 5 рокiв. 

Наказ № 271216/01-к вiд 27.12.2016 р. 

Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 

Наказ про призначення на посаду № 1711/01-к вiд 17.11.2008 р. 

 

 РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ  У ФIНАНСОВIЙ  ЗВIТНОСТI. 

2.Розкриття фiнансової iнформацiї 

 

2.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв  

 

Необоротнi активи 

 

Суттєвою частку  активiв Компанiї як i   роздiлу "Необоротнi активи"   становить iнвестицiя 

в корпоративнi права ТОВ "Фiнансова компанiя "БЛК". Частка Компанiї  складає 34,84 %.  

Облiк здiйснюється  за методом участi в капiтал. Дооцiнка/уцiнка здiйснюється  через  

фiнансовий результат  або сукупний дохiд в залежностi вiд змiн власного капiталу об'єкта 

iнвестування. 

Iнформацiю щодо необоротних активiв , яку наведено у фiнансових звiтах,  розкрито в усiх 

суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Оборотнi активи  

Iнформацiю щодо оборотних активiв , яку наведено у фiнансових звiтах,  розкрито в усiх 

суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Iнформацiя щодо вартостi запасiв, дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та їх 
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еквiвалентiв, часток перестраховикiв у страхових резервах, на нашу думку, вiдповiдає в усiх 

суттєвих аспектах даним, наведеним  Компанiєю в бухгалтерських регiстрах. 

 

 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  на 31 грудня представленi наступним чином:  

            тис.грн. 

 2018 рiк 2017 рiк 

Кошти на поточних рахунках та кошти в касi 882 868 

Короткостроковi депозити 2905 2800 

Еквiваленти грошових коштiв 695 712 

Всього  грошових коштiв та їх еквiвалентiв до нарахування  резерву пiд знецiнення

 4482 4380 

Резерв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв - - 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 4482 4380 

 У тому числi: 

  Короткостроковi депозити в банках 

           тис. грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.18 р. За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. 

UAH  2905 2800 

USD  - - 

EUR  - - 

XAU 19,66/695 19,66/712 

Всього  3600 3512 

 

Грошовi кошти на поточних рахунках 

           тис.  грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.18 р. За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. 

UAH  881 815 

USD  0 0 

EUR  0 1,6/53 

XAU 0 0 

Всього  881 868 

 

 Грошовi кошти  в касi          

           тис.  грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.18 р. За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. 

UAH  1 0 

USD  0 0 

EUR  0 0 

Всього  0 0 

 

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 31.12.18 р. За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. 

Не простроченi i не знецiненi  3600 3512 

- рейтинг uaA- та вище 3600 3082 

- рейтинг uaBBB 0 430 

- рейтинг uaBB 0 0 

не мають рейтинг за нац.шкалою 0 0 

Всього депозитiв в банках  3600 3512 
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Активи, що класифiкованi  Компанiєю як  грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають 

обмежень у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України, iнвестицiйний 

рейтинг яких вiдповiдає регуляторним вимогам. 

 2.2. Розкриття iнформацiї щодо  обсягу зобов'язань та  забезпечень. 

 

2.2.1. Сформованi страховi резерви. 

Страховi резерви, що є зобов'язаннями  Компанiї за договорами страхування життя,  на 31 

грудня 2018 року представлено наступним чином: 

 

 Валова сума Частка перестраховика Чиста сума 

Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв) 3441 (150) 3291 

Резерв належних виплат у тому числi: 333 - 333 

Резерв заявлених але не врегульовах збиткiв 333 - 333 

Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi - - - 

Усього страхових резервiв 3774 (150) 3624 

 

Результат тесту адекватностi  сформованих резервiв  довгострокових зобов'язань,  виконаний 

актуарiєм Кучук-Яценко С.В. (свiдоцтво про право займатися актуарними розрахунками та 

посвiдчувати їх, реєстрацiйний номер 01-020 вiд 11.08.2016 року)  засвiдчує, що сформованi  

резерви цiлком достатнi  для покриття зобов'язань за договорами, що дiють на 31.12.2018 року. 

 

2.2.2. Поточнi зобов'язання та забезпечення 

Поточнi зобов'язання та забезпечення на 31.12.2018року та на 31 грудня 2017 року становлять: 

          тис.грн.        

 На 31.12.2018 р. На 31.12.2017 р. 

Поточна кредиторська  заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2 3 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 85 78 

в т.ч. з податку на прибуток 85 78 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 43 42 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 663 209 

Поточнi забезпечення  28 12 

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 821 344 

 

Iнформацiя за видами  зобов'язань та забезпечень Компанiї  станом на 31.12.2018 р.  

вiдповiдає даним бухгалтерських регiстрiв та не суперечить  вимогам МСФЗ. 

 

2.3. Iнформацiя про власний капiтал  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

 

2.3.1. Iнформацiя про сформований статутний капiтал 

 На 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2017 року зареєстрований  капiтал  становить  

20 000 тис. грн. та  складається з 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 грн. 

кожна. Зареєстрований капiтал повнiстю сплачено грошовими коштами. 

Акцiонерний капiтал розподiлений наступним чином: 

 

Акцiонер 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, тис. шт. Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, 

тис. шт. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"

 99,98 199 960 99,98 199 960 

Шахновський Анатолiй Євгенович 0,01 20 0,01 20 
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Загребной Вадим Миколайович 0,01 20 0,01 20 

Всього 100 200 000 100 200 000 

Усi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу. 

Протягом 2018 року дивiденди не нараховувалися i не сплачувалися. 

У звiтному роцi  не було  змiн у складi акцiонерiв  Компанiї: 

Остання редакцiя Статуту Компанiї затверджена  загальними зборами акцiонерiв  Компанiї 

20.04.2017  (Протоколом № 20/04 ).  

 

2.3.2.Резервний капiтал  

Регуляторнi вимоги 

 Компанiя повинна створити гарантiйний фонд, що складається з резервного капiталу, 

додаткового оплачуваного капiталу та нерозподiленого прибутку. 

 Чистi нетто-активи Компанiї мають перевищувати розрахункове нормативне значення, 

що базується на фактичних iсторичних даних Компанiї. 

 Сформованi резерви за договорами страхування життя мають бути представленi 

диверсифiкованими лiквiдними активами. 

 Згiдно зi змiнами  до Закону України "Про страхування", що набули чинностi 17.05.2013 

року, сума  статутного капiталу страховика, що здiйснює дiяльнiсть у галузi страхування 

життя, повинна складати мiнiмум  10 000 тис.євро. Вiдповiдно до листа  Нацiональної комiсiї, 

що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 565-12-11 вiд 

19.04.2013 року, страховикам, якi були створенi до набуття чинностi вищевказаними змiнами до 

зазначеного закону, не потрiбно приводити свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз зазначеним 

законом у частинi збiльшення розмiру статутного капiталу. Якщо нормативно-законодавчi 

вимоги будуть змiненi, Компанiя може бути зобов'язана збiльшити  розмiр статутного 

капiталу. 

 Станом на 31 грудня 2018  року та 31 грудня 2017 року Компанiя виконує регуляторнi 

вимоги щодо капiталу страховика, що здiйснює страхування життя. 

 

Гарантiйний фонд 

 На 31 грудня 2018 року На 31 грудня 2017 року 

Додатково оплачений капiтал (емiсiйний дохiд) 3001 3001 

Резервний капiтал 346 346 

Нерозподiлений прибуток - - 

Всього 3347 3347 

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

формується у розмiрi не менше нiж 15% статутного капiталу товариства шляхом щорiчних 

вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До 

досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань 

не може бути меншим нiж 5% суми чистого прибутку товариства за рiк. В 2018 роцi в зв'язку з 

вiдсутнiстю прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2017 року за 

рiшенням зборiв акцiонерiв вiдрахування до резервного капiталу не проводились. Загальна сума 

резервного капiталу на 31.12.2018 р. становить 346 тис. грн 

2.3.3. Нерозподiлений прибуток 

тис.грн. 

 На 31.12.2018 р. На 31.12.2017 р. 

Загальна сума непокритого збитку -2161 -2324 

Чистий прибуток (збиток) за перiод 163 (953) 

Виплачено дивiдендiв - - 

 

2.4. Розкриття iнформацiї про   доходи та витрати . 

            Нами було перевiрено достовiрнiсть даних  про правильнiсть класифiкацiї та оцiнки 
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доходу, правильнiсть визначення балансового прибутку (збитку) вiдповiдно до чинного 

законодавства. 

  На думку аудитора, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд звичайної 

дiяльностi Компанiї ведеться у вiдповiдностi до норм МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з 

клiєнтами", крiм доходiв вiд страхової дiяльностi. 

      Основною вимогою до фiнансової звiтностi Компанiї щодо доходiв i витрат є 

вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються 

з метою отримання таких доходiв. 

Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi є  прибуток у сумi  163  

тис. грн. 

Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку 

достовiрно вiдображений у формi звiтностi "Звiт про фiнансовi результати". Облiкова  полiтика 

Компанiї свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ, та нормам чинного 

законодавства України для складання фiнансової звiтностi страховикiв.   

 

Вiдстрочений податок  

     Враховуючи специфiку розрахунку податкових зобов'язань страховика, Керiвництво 

прийняло рiшення не вiдображати вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 

зобов'язання. 

 

  Розкриття iнформацiї в Звiтi про рух грошових коштiв. 

Звiт про рух грошових коштiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ 

ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"   складено згiдно вимог МСФО 7 "Звiти про рух 

грошових коштiв". 

Iнформацiя про грошовi потоки Компанiї надає користувачам фiнансових звiтiв змогу оцiнити 

спроможнiсть генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти, а також оцiнити потреби суб'єкта 

господарювання у використаннi цих грошових потокiв. 

У звiтi про рух грошових коштiв - грошовi кошти i їх еквiваленти включають отриманi страховi 

платежi, вiдсотки за розмiщення депозитiв.  

Звiт про рух грошових коштiв складається  за  прямим методом, який розкриває iнформацiю 

про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових витрат грошових коштiв.  

Компанiя не має залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i є недоступними для 

використання, та невикористаних запозичених коштiв, що є наявними для майбутньої 

операцiйної дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують 

будь-якi обмеження щодо використання. Найвагомiшою статтею надходження грошових 

коштiв вiд операцiйної дiяльностi  є  надходження вiд  отриманих страхових премiй.   

Найвагомiшої статтею витрачання грошових коштiв з операцiйної дiяльностi  є  витрачання на 

оплату  зобов'язань за страховими контрактами та на оплату товарiв та послуг (ця стаття 

включає розрахунки зi страховими посередниками, оплати послуг врегулювання страхових 

випадкiв та iншi). 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав -329 тис.грн.  

Залишок грошових коштiв  та їх еквiвалентiв станом  на 31.12.2018 року на рахунках у банках 

складає 4482 тис.грн.   

 

Розкриття iнформацiї в Звiтi про власний капiтал (змiни у власному капiталi). 

Протягом 2018 року вiдбулись змiни у власному капiталi,  що призвели до  зростання       

власного капiталу, а саме:  на 163 тис.грн. за рахунок чистого прибутку звiтного  року. 

 

3. Вiдповiднiсть вартостi нетто-активiв (чистих активiв) вимогам законодавства 

тис.грн. 

Показник звiтностi Значення станом  
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на 31.12.2018 р. Значення станом на  31.12.2017 р. 

Активи (р.1300 Балансу) 

 25781 25433 

Нематерiальнi активи (р.1000 Балансу) 35 87 

Зобов'язання: ( р.1595 + р.1695 + Р.1700 + р.1800) 4595 4410 

Статутний капiтал (р.1400) 20 000 20 000 

Розрахунок вартостi нетто-активiв: (р.1300 - р.1000 - р.1595 - р.1695 - р.1700 - р. 1800) 

 21151 20 936 

Величина перевищення  нетто-активiв (чистих активiв) над розмiром статутного капiталу, 

тис.грн. 1 151 936 

 

На кiнець звiтного перiоду (31.12.2018р.) вартiсть  нетто-активiв (чистих активiв) Компанiї 

складає 21 151 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 1 151 тис.грн. 

 

           Аналiз фiнансового стану Компанiї 

 

На пiдставi  даних фiнансових звiтiв  проведено розрахунок окремих  показникiв фiнансового 

стану  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

                                                   Показники фiнансового стану                                          

Показник Формула розрахунку Значення  показника Нормативнi значення 

  31.12.2018р. 31.12.2017р.  

1 2 3 4 5 

Коефiцiєнт лiквiдностi Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 5,65 13,19 не 

менше 

1.0 - 2.0 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р1165 / Ф1 р1695 5,46 12,73 не менше 

0.2 - 0.25 

Коефiцiєнт покриття Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 6,10 14,14 не менше 

 0.7 - 0.8 

Коефiцiєнт загальної */лiквiдностi  Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1531-р1525 + 

р1695-р1665-р1660) 4,30 7,59 не менше 

1.0 - 2.0 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,82

 0,83 не менше 

0,3- 0.5 

 

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналiзу фiнансового 

стану, можемо зробити висновок, що не дивлячись на зниження у звiтному роцi показникiв 

лiквiдностi, станом  на 31 грудня 2018 року, фiнансовий стан ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" є  

задовiльний. Враховучи невиконання Компанiєю регуляторних вимог щодо достатностi  

активiв та платоспроможностi, Компанiя потребує  докапiталiзацiї та/або суттєвої змiни  

структури активiв. 

 

Iншi елементи 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв:

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудит-Стандарт" 

Код за ЄДРПОУ: 32852960 

Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 04080, м. Київ, 
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вул. Юркiвська/Фрунзе, 

2-6/32 лiтера "А" 

Телефон (факс) 044-233-41-18 

Адреса веб-сторiнки  http://www.audit-standart.kiev.ua/ 

 

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого Аудиторською палатою України: № 3345, рiшення Аудиторської палати 

України № 9 вiд 26.02.2004 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Номер бланку 0795, Рiшення АПУ 

№362/4 вiд 26.06.18 

Включено до роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi пiд реєстрацiйним 

номером 3345 

 Роздiл СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

Роздiл СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Роздiл СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 

СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС 

ПIБ керiвника Титаренко Валентина Микитiвна 

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi 

сертифiкатiв аудитора, виданих Аудиторською палатою України: Аудитор Титаренко В.М. 

сертифiкат аудитора № 006083, серiя "А", виданий  Аудиторською палатою України 13 квiтня 

2006 року, чинний до 13.04.2021 року, 

Сертифiкат аудитора Серiї А № 003585, виданий рiшенням АПУ вiд 18.12.1998  № 73, дiйсний 

до 18.12.2022р. 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

- дата та номер договору на проведення аудиту Вiд 28.02.2019 р. № 2-01-19/09-1-А 

- дата початку  аудиту  

- дата закiнчення проведення аудиту 28.02.2019 р.  

16.04.2019 р. 

Мiсце проведення аудиту 04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 

2-6/32 лiтера "А" та офiс замовника: 04074 м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6 

 

Партнер з аудиту                                                                                        

I.В.Гаєва 

 

Сертифiкат аудитора серiя  № 07271, виданий рiшенням АПУ вiд 30.07.2015  № 313/2, дiйсний 

до 30.07.2020р.          

 

Директор  

ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ"                                                            В.М. 

Титаренко 

сертифiкат аудитора № 006083, серiя "А", виданий  Аудиторською палатою України 13 квiтня 

2006 року, чинний до 13.04.2021 р. 

 

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Лiт. "А" 

 

Дата складання звiту незалежного аудитора: 16  квiтня  2019 року 

 

 

A.Solomko
Пишущая машинка
Цей документ підписано ЕЦП



 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво надає фiнансову звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" станом на 31 грудня 2018 року i за 

2018 фiнансовий рiк, яка складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно 

вiдображає станом на 31 грудня 2018 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових 

коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою, а також за розкриття 

основних принципiв облiкової полiтики та Iншої пояснювальної iнформацiї, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв 

1. Керiвництво стверджує, що при пiдготовцi фiнансової звiтностi,  несе вiдповiдальнiсть за: 

" забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики; 

" представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує 

прийнятнiсть, достовiрнiсть, спiвставнiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; 

" розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнiм 

для розумiння користувачами звiтностi того впливу, який тi чи iншi операцiї, а також iншi подiї чи 

умови, здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

" ствердження про дотримання вимог МСФЗ, за умови, що будь якi суттєвi вiдхилення 

розкритi та роз'ясненi В ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI;  

" ОЦIНКУ ЗДАТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. 

2. Керiвництво, також несе вiдповiдальнiсть за: 

" створення, впровадження та пiдтримання у всiх пiдроздiлах ефективної та надiйної 

системи внутрiшнього контролю; 

" ведення облiку у формi, яка дозволяла розкрити та пояснити операцiї, а також надати на 

будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий стан ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" i 

забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" вимогам МСФЗ; 

" ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України; 

" застосування об?рунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

та запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень. 

3. Керiвництво стверджує, що: 

" активи, зобов'язання i власний капiтал, включенi в бухгалтерський баланс, дiйсно iснують; 

" всi операцiї i рахунки, що повиннi бути у фiнансовiй звiтностi, включено в повному об'ємi; 

" активи та зобов'язання визнано на певну дату вiдповiдно до встановлених вимог; 

" активи, зобов'язання, рахунки доходiв i витрат оцiненi вiдповiдно до встановлених вимог 

прийнятої концептуальної основи фiнансової звiтностi та вибраної облiкової полiтики; 

" статтi фiнансової звiтностi розкрито, класифiковано й описано вiдповiдно до встановлених 

вимог чинного законодавства та вибраної облiкової полiтики. 

 

Фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року,  буде 

затверджена Загальним зборами Товариства. 

 

 

 

A.Solomko
Пишущая машинка
Цей документ підписано ЕЦП




