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

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

МП 25.04.2016 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 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 за ЄДРПОУ 
 35529829 
4. Місцезнаходження 
 04050, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ,  вул.Бiлоруська, 3 
5. Міжміський код, телефон та факс 
  044 220-01-23,  044 277-21-24 
6. Електронна поштова адреса  
  Office.life@bbs.com.ua  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 25.04.2016 
 (дата) 
2. Річна інформація опублікована у №76 Бюлетень "Цiннi папери України"  26.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

www.bbs-life.co
m.ua в мережі Інтернет 25.04.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб  емітента:  
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди  
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:  
   1) інформація про випуски акцій емітента X 
   2) інформація про облігації емітента  
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
   4) інформація про похідні цінні папери  
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
   3) інформація про зобов'язання емітента X 
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
17. Інформація про стан корпоративного управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки: 
Товариство не здiйснювало виплату дивiдендiв у звiтньому перiодi. 
 
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, не є обов'язковою для 
розкриття Товариством, оскiльки, Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним 
акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 
 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї 
облiгацiй. 
 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, оскiльки Товариство не 
здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв.  
 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтентом не надається, оскiльки Товариство не 
здiйснювало емiсiї похiдних цiнних паперiв.  
 
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не надаєься, 
оскiльки Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй у звiтному перiодi.  
 
Iнформацiя "Опис бiзнесу" не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки Товариство 
по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне 
(закрите) розмiщення цiнних паперiв. 
 
Iнформацiя  щодо вартостi чистих активiв не надається, оскiльки Товариство здiйснює 
страхову дiяльнiсть. 
 
Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами 
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 
надається, оскiльки товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 
 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi  не надається, тому що пiдприємство не випускало цiльовi 



облiгацiї. 
 
 



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) 
 7 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.11 - Страхування життя 
10. Органи управління підприємства 
 Органами управлiння Товариства є:-Загальнi збори акцiонерiв;-Наглядова 
рада;-Правлiння Товариства;-Ревiзiйна комiсiя. 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "БМ Банк" Центральне вiддiлення м. Київ 
2) МФО банку 
 380913 
3) Поточний рахунок 
 2650801032139 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АТ "БМ Банк" Центральне вiддiлення м. Київ 
5) МФО банку 
 380913 
6) Поточний рахунок 
 26503001032978 
 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Страхова дiяльнiсть у формi 
добровiльного страхування 

життя 

Серiя АВ 
№500008 

14.04.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї безтроковий. Оскiльки термiн дiї лiцензiї 
безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати 



визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 
 
13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 
1) Найменування 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "БРОКБIЗНЕС" 
2) Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3) Код за ЄДРПОУ 
 36000822 
4) Місцезнаходження 
 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115 а 
5) Опис  
 Товариство власник 15075 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 15075 тис. 
грн., що становить 17,8826% у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "БРОКБIЗНЕС". Оплата внеску до статутного капiталу Товариства 
здiйснювалась в грошовiй формi. Права, що належать Товариству, щодо  управлiння 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "БРОКБIЗНЕС" визначається  
його Статутом та внутрiшнiми положеннями. 
 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Голова Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1983 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 11 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань ППРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", Голова Правлiння ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 
 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 01.01.2012, обрано на 5 рокiв 
9) Опис 
 Призначена на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.12.2011 р. (Протокол 
ЗЗА №28/12 вiд 28.12.2011 р.) Повноваження посадової особи визначаються Статутом та 
внутрiшнiми положеннями Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 
Особа обiймає  посаду: Голови Правлiння  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС".  
Мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3 
 
 
1) Посада 
 Фiнансовий директор -Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Слободяник Валентина Миколаївна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1965 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 29 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 05.03.2012, обрано термiн не визначено 
9) Опис 
 Призначена на посаду вiдповiдно Наказу №1711/01-к вiд 17.11.2008 р.Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Товариство не отримало згоди 
на розкриття паспортних даних.. Повноваження посадової особи визначаються Статутом та 
внутрiшнiми положеннями Товариства. 
 
1) Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шахновський Анатолiй Євгенович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1965 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 27 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", 
Голова Наглядової ради ПАТ "ЗНКIФ "Каскад-Iнвест"; 
Генеральний директор ТОВ "IДК "Каскад". 
 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 12.03.2012, обрано на 5 рокiв 
9) Опис 
 Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2012 р. 



(Протокол ЗЗА №12/03 вiд 12.03.2012 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних 
даних.Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 
Товариства.  
Обiймає 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 
 
 
1) Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Дмитренко Тетяна Петрiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1985 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 10 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Директор фiнансового департаменту по роботi з регiональними пiдроздiлами 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", 
Директор фiнансового департаменту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 12.03.2012, обрано на 5 рокiв 
9) Опис 
 Призначена на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.03.2012 р. (Протокол 
ЗЗА №12/03 вiд 12.03.2012 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження 
посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  
- посада: директор фiнансового департаменту 
- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 
- мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3 
 
 
 
1) Посада 
 Член Правлiння Товариства 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ковальська Людмила Володимирiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     



4) Рік народження 
 1968 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 30 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
  Перший Заступник Голови Правлiння ПрАТ "Українська страхова компанiя 
"Гарант-Лайф" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 28.04.2014, обрано на 5 рокiв 
9) Опис 
 Заступник Голови Правлiння з продажу та операцiйної дiяльностi ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 
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 непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних 
даних.Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 
Товариства.  
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Горельцев Андрiй Володимирович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1979 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 17 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ 
ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС", Заступник Голови Правлiння з операцiйної 
дiяльностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"БРОКБIЗНЕС", Перший Заступник Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 27.04.2015, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015 р. 
(Протокол ЗЗА №27/04 вiд 27.04.2015 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних. 
Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 
Товариства.  
Обiймає 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) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1964 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 30 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", Заступник Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", Виконавчий директор 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 27.04.2015, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Призначена на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015 р. (Протокол 
ЗЗА №27/04 вiд 27.04.2015 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних.Повноваження 
посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  
Обiймає 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) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1985 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 8 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", директор юридичного департаменту ПРИВАТНОГО 



АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", Заступник 
Голови Правлiння з правових питань ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
 27.04.2015, обрано на 3 роки 
9) Опис 
 Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015 р. 
(Протокол ЗЗА №27/04 вiд 27.04.2015 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних 
даних.Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями 
Товариства.  
Обiймає 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 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Шахновський 
Анатолiй 
Євгенович 

    20 0,01 20 0 0 0 

Усього 20 0,01 20 0 0 0 
 
 





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

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

20344871 04050, Шевченкiвський 
р-н, м.Київ, Бiлоруська, 
3 

199 960 99,98 199 960 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 

найменування органу, 
який видав паспорт 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

        
Усього 199 960 99,98 199 960 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові 

X  
Дата проведення 27.04.2015 
Кворум зборів 99,99 
Опис  

Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Збори", 
"загальнi збори") - 27  квiтня 2015 року. 
Для участi в Зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 199 980 (сто 
дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесят) голосiв, що складає 99,99% вiд 
загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Кворум для проведення Зборiв наявний. 
Збори вiдбулися у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства України. 
Порядок денний Зборiв попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства. 
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд iнших осiб не надходило. 
Голова зборiв Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна.  
Порядок денний: 
1.Про обрання лiчильної комiсiї. 
2.Про обрання голови та секретаря зборiв. 
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 
2014 рiк. 
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу 
Товариства (Правлiння Товариства) за 2014 рiк. 
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства 
за 2014 рiк. 
6.Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 
за 2014 рiк. 
7.Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 
8.Про визначення розмiру дивiдендiв та порядок їхньої виплати.  
(Прийняте рiшення: Не визначати розмiр дивiдендiв та порядок їхньої виплати, у 
зв'язку з прийняттям Зборами рiшення по питанню 7 порядку денного про не 
здiйснення виплати дивiдендiв за 2014 рiк). 
9.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 
10. Про внесення змiн до статуту Товариства.  
11. Про внесення змiн до положень про загальнi збори, наглядову раду, 
виконавчий орган (Правлiння) та ревiзiйну комiсiю Товариства.  
12. Про внесення змiн до кодексу корпоративного управлiння Товариства.  
13. Про внесення змiн до положення про iнформацiйну полiтику Товариства.  
14. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.  
16. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.  
17. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх 
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
головою та членами Наглядової ради Товариства.  
Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь  
Порядку денного номер: 1- 17.: 
За 199 980 голосiв 100 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 
Проти  0 голосiв  0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 
Утримались 0 голосiв 0 % голосiв акцiонерiв присутнiх на Зборах 
 

 



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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск  

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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/де лiстингу цiнних 
паперiв емiтента на фондових бiржах - вiдсутня. Товариство в 2012 роцi провело додаткову емiсiю та закрите (приватне) розмiщення 50 000 
(пятдесят 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.  

 



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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 120 81 0 0 120 81 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 9 2 0 0 9 2 
  транспортні засоби 111 79 0 0 111 79 
  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 120 81 0 0 120 81 

Опис 

МФУ HP LJ 3050z (з трубкою) - 1679,90 грн., знос - 1679,90 грн.; 
Ноутбук ACER AS5310-301G08 - 4464,000 грн., знос - 4464,00 грн.; 
Ноутбук НР 15F009 - 4038,99 грн., знос - 2356,06 грн.; залишкова 
вартiсть - 1682,93 грн.; 
Сервер DELL T110 QC - 18150,00 грн., знос - 18150,00 грн.; 
Принтер HP Color Laser Jet 2605 w/cable  - 2409,00 грн., знос -2409,00 
грн.,  
Автомобiль Ford Fiesta - 159016,74 грн., знос - 79508,40 грн., залишкова 
вартiсть - 79508,34 грн. 
Термiн користування основними засобами, по яких досягнуто повного 
зносу, становить близько 8 рокiв. Основнi засоби з повним зносом 
продовжують використовуватися в господарськiй дiяльностi страхової 
компанiї. Обмежень на використання майна не має. 
 
 
 
 

 
3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Х 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

Х 30.12.1899 0 0 30.12.1899 



за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

Х 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

Х 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

Х 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Х 30.12.1899 0 X 30.12.1899 
Податкові зобов'язання X 43 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 361 X X 
Усього зобов'язань X 404 X X 
Опис Товариство не має грошових зобов'язань за цiнними паперами, 

за кредитами банку, за  фiнансовими iнвестицiями в 
корпоративнi права. За податковими зобов'язаннями  43 
тис.грн. з яких: 43 тис. грн. - податок на прибуток за 2015 рiк 
за iншими зобов'язаннями  361 тис. грн.  з яких:  
заборгованiсть по перестрахових платежах  ТОВ "СКОР 
Перестрахування" 300 тис. грн.; отриманi аванси страхових 
платежiв - 40 тис. грн.; забезпечення витрат майбутнiх 
платежiв (резерв вiдпусток) - 21 тис. грн. 

 
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 
27.04.2015 27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 
Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2013 1 0 
2 2014 1 0 
3 2015 1 0 

 



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(запишіть) 
В 2015 роцi позачерговi збори акцiонерiв не скликались. 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 



Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 
 Так Ні 
Складу  X 
Організації  X 
Діяльності  X 
Інше 
(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 
завдань 
 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  4 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) В складi Наглядової ради не створено комiтетiв 
Інше (запишіть) В складi Наглядової ради не створено комiтетiв 
Інформація щодо 
компетентності та 
ефективності 
комітетів 

 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше 
(запишіть) 

 



 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) 
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом 
Правлiння Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть 
бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено 
обiймати посади в органах управлiння господарських 
товариств. 

X  

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
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 
(запишіть) 

 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 



жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) так так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 
повноважень голови та членів виконавчого 
органу 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради так 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 так так ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

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

Інше (запишіть) Положення про iнформацiйну полiтику, Кодекс корпоративного 
управлiння 



 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
НКЦПФР 
про ринок 

цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-с

торінці 
акціонерн

ого 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 відсотків 
та більше статутного 
капіталу 

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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 



Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(запишіть) 

 

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

З метою виконання норм чинного законодавства України. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Iнший орган вiдсутнiй 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів  X 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
ні 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 
протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 



Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) 
 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років  

Не визначились X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  так 
 
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 12.12.2011; яким органом управління 
прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: Iнформацiя про затвердження Кодексу корпоративного управлiння не 
оприлюднювалась 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 
Принципи i правила Кодексу дотримувались Протягом року Товариство дотримувалось Кодексу 
корпоративного управлiння. Факти вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного 
управлiння Товариства вiдсутнi.  
 

Звіт про корпоративне управління  
 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
Головною метою Товариства є надання послуг з метою одержання прибутку або досягнення 
соцiального ефекту для всебiчного задоволення потреб його клiєнтiв та акцiонерiв. 
Основною метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку. Предметом безпосередньої 
дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з 



формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 
Збалансування iнтересiв акцiонерiв та iнших заiнтересованих осiб у довгостроковiй перспективi, 
вiдбуватиметься шляхом зростання ринкової вартостi Товариства.  
Товариство дотримується стандартiв дiлової поведiнки акцiонерiв та менеджерiв, а також 
забезпечує функцiонування системи монiторингу цих стандартiв, що дозволяє унеможливити 
отримання зазначеними особами додаткових доходiв за рахунок використання iнсайдерської 
iнформацiї, порушення обмежень щодо уникнення конфлiкту iнтересiв, та здiйснення iнших 
протиправних i неетичних дiй. 
 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік  
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС", код за 
ЄДРПОУ 20344871, мiсцезнаходження: 04050, мiсто Київ, вул. Бiлоруська, буд. 3. 
Власник iстотної участi вимогам законодавства вiдповiдає.  
Змiн у складi власникiв iстотної участi за рiк не вiдбувалось. 
 
 
 
 
 
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 
Факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння Товариства (виконавчого органу) 
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових 
послуг у 2015 роцi  вiдсутнi 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 
про відсутність таких заходів 
Протягом 2015 року до Товариства був застосований наступний захiд впливу:  
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 
було прийнято Розпорядження №1750 вiд 21.07.2015 р. про застосування заходу впливу за 
правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг, та встановлено захiд впливу у виглядi 
зобов'язання Товариства усунути правопорушення. Товариство виконало Розпорядження №1750 
вiд 21.07.2015 р. у визначенi термiни. 
Заходи впливу до членiв Наглядової ради та Правлiння Товариства, органами державної влади 
протягом 2015 року не застосовувались. 
 
 
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 
ключові характеристики або про відсутність такої системи 
 В Товариствi затверджена Рiшенням Наглядової ради №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 акцiонерiв Товариства. Положення про порядок утворення i 
використання цих фондiв затверджується Наглядовою Радою Товариства у вiдповiдностi до 
чинного законодавства України. 
Зазначенi аспекти системи управлiння ризиками закрiпленi у Кодексi корпоративного 
управлiння Товариства.  
Крiм того, складовою частиною системи управлiння ризиками є процес андеррайтингу (аналiзу 
та оцiнки ризикiв, що приймаються на страхування) та процес перестрахування. 
 
 
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
Протягом 2015 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, якi 
вiдображенi в окремому роздiлi: "Примiтки до фiнансової звiтностi".  
 
 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 



Факти вiдчуження Товариством активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 
фiнансової установи розмiр (значний правочин), протягом 2015 року вiдсутнi. 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 
Оцiнка активiв протягом 2015 року не здiйснювалась, у зв'язку з вiдсутнiстю фактiв 
купiвлi-продажу Товариством активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової 
установи розмiр (значний правочин). 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 
До операцiй з пов'язаними особами вiдносяться  нижче наведенi операцiї: 
з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС": 
оренда частини офiсного примiщення сума оплати за рiк 1200,00 грн.;  
з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"БРОКБIЗНЕС":: придбання полiсiв страхування автомобiля - 15607,84 грн.. 
 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 
До аудиторського висновку, згiдно рекомендацiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, до оцiнки адекватностi страхових зобов'язань, 
залучено актуарiя. 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арнiка" 
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 23502885 
Мiсцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6 
 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 18 рокiв   
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 1 рiк 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 Iншi послуги вiдсутнi 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 Такi випадки вiдсутнi 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 Протягом останнiх 5 рокiв Товариство користувалось послугами двох аудиторських 
компанiй: ТОВ "Рада Лтд";ТОВ "Аудиторська фiрма "Арнiка". 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 



регулювання ринків фінансових послуг 
 Вiдсутнi. 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 Розгляд скарг здiйснюється згiдно наступного механiзму: облiк та реєстрацiю 
надходження скарг здiйснює начальник вiддiлу страхування. Пiсля проходження реєстрацiї, 
скарги передаються на розгляд уповноваженiй особi. 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 Уповноваженою особою розгляду скарг у 2015 р. був Заступник Голови Правлiння  з 
продажу та операцiйної дiяльностi - Ковальська Людмила Володимирiвна;  
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 Протягом 2015 року не було зафiксовано скарг клiєнтiв. 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 Позовiв до суду стосовно надання Товариством фiнансових послуг впродовж 2015 року 
не було. 
 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Арнiка" 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 

23502885 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

04074, м. Київ, вул. 
Новозабарська, 2/6 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України 

№1099, 21.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Звітний період, за який проведений аудит 
фінансової звітності 

2015 

Думка аудитора безумовно-позитивна 
 
 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "Арнiка" 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 

23502885 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

04074, м. Київ, вул. 
Новозабарська, 2/6 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України 

№1099, 21.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  
"Аудиторська фiрма "АРНIКА" 
м.Київ, вул.Новозабарська 2/6. 
Поточний рахунок 26000003315138  в  ПАТ "IДЕЯ БАНК" м.Львiв, МФО 
336310. 
Свiдоцтво № 1099  про внесення до Реєстру  аудиторських фiрм та аудиторiв, 
якi одноособово надають аудиторськi послуги згiдно з  Рiшенням Аудиторської 
палати України вiд 26.01.2001р. № 98.  Продовжено Рiшенням Аудиторської 
палати України вiд 30.07.2015№ 313/3  до 30.07.2020 року 
Код ЄДРПОУ 23502885 
 
 
 
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)   щодо окремої фiнансової 
звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ  ЗI 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  "БРОКБIЗНЕС" за рiк, що закiнчився 31 грудня  
2015 рiк 
 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 
Акцiонерам Товариства 
Наглядовiй  радi  
Управлiнському персоналу 



Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Арнiка" (надалi 
- незалежний аудитор), провело аудиторську перевiрку окремої фiнансової 
звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" (надалi - Товариство) , що додається, 
яка включає звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015, звiт про 
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про власний капiтал та звiт 
про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 рiк, стислий 
виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.  
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 
представлення фiнансової звiтностi, що додається , вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), за такий внутрiшнiй контроль, 
який персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих  викривлень унаслiдок  шахрайства або 
помилки та впровадження облiкової полiтики та облiкових оцiнок, якi 
вiдповiдають обставинам.  
 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 
основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи 
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються складання та достовiрностi подання Товариством фiнансового звiту з 
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 
Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових 
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, 
та оцiнку загального подання фiнансового звiту.  
 
Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для 
висловлення нашої аудиторської думки.  
 
 



Безумовно - позитивна думка 
 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" станом на 31 грудня 
2015 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 
на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
 
Пояснювальний параграф 
 
Не змiнюючи  нашу немодифiковану думку, ми звертаємо увагу на примiтки  6, 
9  до  фiнансової звiтностi та на те, що Товариство функцiонує в нестабiльному 
середовищi, що пов'язано зi складною економiчною та вiйськово-полiтичною 
ситуацiєю в Українi. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної 
та прогнозної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть та дохiд Товариства, 
стабiльнiсть i структуру його операцiй як зi страхової дiяльностi, так i з 
iнвестицiйної. В результатi може виникнути суттєва  невизначенiсть, що 
пов'язана з непередбачуваним рiвнем iнфляцiйних процесiв, яка може вплинути  
на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та 
спроможнiсть його обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання 
термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає коригувань, якi 
можуть бути необхiдними в результатi такої невизначеностi. Про такi 
коригування  буде повiдомлено, коли вони стануть вiдомими та зможуть бути 
оцiненi. 
 
Директор  
ТОВ "АФ "Арнiка"                                                                       
Шкiльняк О.П. 
 
Сертифiкат аудитора Серiї А № 003585, виданий рiшенням АПУ вiд 18.12.1998 
№ 73, дiйсний до 18.12.2017; 
 
Дата надання звiту 21 березня 2016 року 
 
Адреса ТОВ "АФ "Арнiка" 
02186, м.Київ, вул.Братиславська, 16 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ  
Цей роздiл звiту аудитора iз  розкриття  iнформацiї  щодо  фiнансової 
звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"  за рiк, що закiнчився 31.12.2015 
року пiдготовлено вiдповiдно до вимог  Законiв України "Про акцiонернi 
товариства",  "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про  фiнансовi послуги 
та регулювання ринку фiнансових послуг" та  МСА 706  "Пояснювальнгi 
параграфи та параграфи з iнших питань  у звiтi  незалежного аудитора". 
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI: 
Основнi вiдомостi про Товариство 
Повне найменування Товариства               
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 
 
Скорочене найменування  Товариства 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. 
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 ЄДРПОУ   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 
Кiлькiсть акцiонерiв 3 
Акцiонер, що володiє суттєвою часткою   у  статутному капiталi Товариства
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"БРОКБIЗНЕС" 
Дата затвердження фiнансової звiтностi  22.02.2016 р. 
 
Основнi вiдомостi про  Аудиторську фiрму  та договiр на проведення аудиту 
 



Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторська фiрма "Арнiка" 
Дата державної реєстрацiї 13 липня 1995 р. 
Мiсце проведення державної реєстрацiї Оболонська у мiстi Києвi  державна 
адмiнiстрацiя 
Мiсцезнаходження 04074, м.Київ, вул.Новозабарська 2/6 
Фактичне мiсцезнаходження 02186, м.Київ, вул.Братиславська,16 
Код за ЄДРПОУ 23502885 
Телефон (факс) Тел.231-26-83, факс 532-19-43 
Електронна адреса afarnika@i.ua 
shkilnyakop@ukr.net 
 
Cайт www.arnika-audit.kiev.ua  
 
Номер i дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та 
аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги 
 № 1099 видано на пiдставi Рiшення   Аудиторської палати України вiд 
21.01.2001 р № 98.  Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 30 липня  2020 р. 
Рiшення Аудиторської палати України вiд 30 липня 2015р. № 313/3 
 
Кiлькiсть сертифiкованих аудиторiв 5  осiб (у тому числi  1 особа  за 
сумiсництвом) 
Особа вiдповiдальна за проведення аудиторської перевiрки Шкiльняк Олена 
Павлiвна 
Номер  i дата видачi сертифiката особi, вiдповiдальнiй за проведення  
аудиторської перевiрки Сертифiкат аудитора Серiї А № 003585, виданий 
рiшенням АПУ вiд 18.12.1998 № 73, дiйсний до 18.12.2017; 
Свiдоцтво про включення  ТОВ "АФ "Арнiка" до реєстру аудиторських фiрм та 
аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг Вiдповiдно до Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11 
липня 2013 року № 2193. Термiн свiдоцтва Розпорядженням Нацкомфiнпослуг  
вiд 10.11.2015 р. № 2718 срок дiї свiдоцтва продовжено  до 30 липня 2020 року. 
Проходження зовнiшньої перевiрки системи контролю якостi аудиторських 
послуг, створеної вiдповiдно до  стандартiв аудиту, норм професiйної етики 
аудиторiв та  законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську 
дiяльнiсть 14 листопада 2012 року. 
Наступна планова перевiрка призначена  на 2017 рiк 
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостiВидане Рiшенням АПУ вiд 
29.11.2012 № 261/4.1. за   № 0298 
Пiдстава для проведення аудиту Договiр  № 26/11/15-знв вiд 26.11.2015 р. 
Метою перевiрки аудиторами  фiнансової звiтностi за 2015 рiк є висловлення 
незалежної думки щодо її вiдповiдностi застосованiй  концептуальнiй основi та  



законодавчо-нормативним актам  України. 
Перевiрка була проведена в строк з 27.11.2015 р. по 21.03.2016 р.  
 
  
2. IНФОРМАЦIЯ ПРО ЧИННI ДОЗВОЛИ (ЛIЦЕНЗIЇ) НА ЗДIЙСНЕННЯ 
СТРАХОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ 
ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"  зареєстровано як фiнансову установу вiдповiдно до 
Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України вiд 03.04.2008 (Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи серiї СТ 
№531 вiд 03.04.2008, реєстрацiйний номер 11100965) 
 
Страховi та перестрахувальнi операцiї за перiод, що перевiрявся, здiйснювалися 
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМПАНIЯ ЗI 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"  на пiдставi наступних лiцензiй: 
Вид  страхової дiяльностi № дозволу та дата видачi Державний орган що 
видав дозвiл 
У формi добровiльного: 
-страхування життя. 
 Лiцензiя 
Серiя АВ № 500008 вiд 14.04.2011 р., № 1061 - СЖп термiн дiї : з 17.04.2011 р. 
безстроковий 
 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 
 
 
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ТА ОЦIНКИ, ЗАСТОСОВАНI  ДЛЯ 
ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВIДПОВIДНО ДО ОБЛIКОВОЇ 
ПОЛIТИКИ ТОВАРИСТВА 
 
У фiнансовiй звiтностi Товариства за 2015 рiк та Примiтках до фiнансової 
звiтностi, пiдготовлених керiвництвом, на нашу думку об'єктивно в усiх суттєвих 
аспектах розкрита iнформацiя про фiнансовий стан, фiнансовi результати, рух 
грошових коштiв та змiни у власному капiталi за 2015 рiк. 
 
3.1. Оцiнки управлiнського персоналу 
Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу 
Товариства виконання певних оцiнок та припущень, якi мають вплив на 
показники активiв i зобов'язань Товариства на дату складання фiнансової 
звiтностi, а також на величину доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. 
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Оцiнки 
перiодично переглядаються. Коригування, якi привели до змiни облiкових 
оцiнок, вiдображаються у складi фiнансових результатiв того перiоду, коли вони 
були проведенi. Основнi оцiнки, що застосовувалися управлiнським персоналом 



при поданнi звiтностi: 
" фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi методу нарахування (за 
винятком звiту про рух грошових коштiв); 
" фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за 
первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв, доступних для 
продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю або за амортизованою 
собiвартiстю; 
" фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є 
пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi 
в майбутньому; 
" оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi здiйснюється первiсно 
за її номiнальною (контрактною) вартiстю, базуючись на припущеннi, що 
дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, тому її 
номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується; 
" фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю; основнi засоби, за 
винятком об'єктiв нерухомого майна, облiковуються за моделлю собiвартостi i 
вiдображаються за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 
зменшення корисностi. Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. 
Амортизацiя здiйснюється прямолiнiйним методом; 
" нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi i 
вiдображаються за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 
зменшення корисностi. Амортизацiя здiйснюється прямолiнiйним методом; 
" наявнi фiнансовi активи у виглядi акцiй українських пiдприємств 
оцiнюються за справедливою вартiстю; 
" оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО; 
" суми дебiторської та кредиторської заборгованостi утримувачiв договорiв 
страхування, агентiв та перестраховикiв є фiнансовими iнструментами i 
включаються до складу дебiторської та кредиторської заборгованостi за 
страховою дiяльнiстю. Товариство регулярно переглядає дебiторську 
заборгованiсть за страховою дiяльнiстю з метою оцiнки можливого зменшення 
корисностi на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв; 
" визнання страхової премiї пiдтверджується фактом передачi страхового 
ризику. Датою прийняття страхового ризику є дата отримання страхової премiї 
Товариством, якщо iнше не передбачено договором страхування; 
" за договорами страхування, що передбачають сплату страхової премiї в 
розстрочку, застосовується метод нарахування - доходом, що враховується при 
розрахунку премiї, визнається сума страхової премiї, що передбачена графiком 
сплати, зафiксованим у договорi страхування; 
" 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; 
" розрахунок математичних резервiв здiйснюється окремо за кожним 



чинним на звiтну дата 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. 
" розрахунок резерву нетто-премiй на страхову рiчницю здiйснюється 
проспективно - як рiзниця мiж актуарною вартiстю потоку майбутнiх страхових 
виплат (без урахування бонусiв) та актуарною вартiстю потоку майбутнiх 
страхових нетто-премiй.  
" за всiма програмами страхування Товариства математичний резерв витрат 
на ведення справи не формується та вважається рiвним 0; 
" резерв бонусiв є оцiнкою актуарної вартостi додаткових зобов'язань 
Товариства, що виникають при збiльшеннi розмiрiв страхових сум та (або) 
страхових виплат за результатами отриманого iнвестицiйного доходу та за 
iншими результатами дiяльностi Товариства (участь у прибутках Товариства). 
Математичний резерв бонусiв подiляється на резерв нерозподiлених бонусiв та 
резерв персонiфiкованих бонусiв. 
Резерв нерозподiлених бонусiв є оцiнкою додаткових зобов'язань Товариства, що 
виникли при отриманнi Товариством доходiв вiд iнвестування коштiв 
вiдповiдних математичних резервiв до моменту розподiлу їх за договорами 
страхування життя (персонiфiкацiї). 
Для визначення суми, що перераховується на кiнець кожного кварталу до 
резерву нерозподiлених бонусiв, iнвестицiйний дохiд вiд розмiщення коштiв 
резервiв iз страхування життя, отриманий Товариством за звiтний перiод, 
зменшується на: 
  обов'язковi вiдрахування в математичнi резерви частки iнвестицiйного 
доходу в розмiрi нарахованого iнвестицiйного доходу за ставкою, яка 
застосовувалась для розрахунку страхового тарифу (гарантований iнвестицiйний 
дохiд); 
  обов'язковi вiдрахування в математичнi резерви частки iнвестицiйного 
доходу, що вiдповiдає iндексацiї розмiру страхової суми та (або) розмiру 
страхових виплат за офiцiйним iндексом iнфляцiї, чи на курсовi рiзницi, що 
виникли при iнвестуваннi таких активiв; 
  норматив витрат Товариства на ведення справи, який затверджується 
Товариством самостiйно для вiдповiдних видiв договорiв у розмiрi, що не 



перевищує 15 вiдсоткiв вiд отриманого iнвестицiйного доходу. 
Резерв персонiфiкованих бонусiв є оцiнкою додаткових до гарантованих у 
договорi страхування зобов'язань Товариства внаслiдок розподiлення резерву 
нерозподiлених бонусiв мiж застрахованими особами. Один раз на рiк, якщо 
iнше не передбачено договором страхування, резерв нерозподiлених бонусiв 
розподiляється мiж чинними договорами страхування у вiдповiдностi до 
Положення про формування резервiв iз страхування життя Товариства. Облiк 
резерву персонiфiкованих бонусiв ведеться окремо вiд iнших резервiв 
довгострокових зобов'язань; 
" 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 Товариства 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: 
а) у зв'язку iз страховими випадками, про факт настання яких Товариству 
заявлено у встановленому законодавством та договором страхування порядку. У 
цьому випадку з метою розрахунку резерву за кожним договором страхування 
життя використовується сумарний розмiр таких страхових сум за цим 
договором, щодо виплати яких Товариство отримало заяву (повiдомлення), але 
не прийняло рiшення щодо виплати або прийняло рiшення здiйснити виплату 
такої суми, але не здiйснило цю виплату на дату розрахунку резерву.  
б) у зв'язку з дожиттям застрахованої особи до закiнчення строку дiї договору 
страхування. 
в) при настаннi термiнiв здiйснення виплат ануїтету. У цьому випадку з метою 
розрахунку резерву за кожним договором страхування життя використається 
сума таких виплат, яку Товариство повинно було сплатити на звiтну дату згiдно 
умов договору, але не сплатило. 
 
" активи перестрахування оцiнюються на предмет iснування ознак 
зменшення корисностi на кожну дату звiту про фiнансовий стан. Такi активи 
вважаються знецiненими, якщо iснують об'єктивнi ознаки в результатi подiї, що 
мала мiсце пiсля їх початкового визнання, що Товариство може не отримати всi 
суми, належнi до сплати, i якщо iснує можливiсть достовiрно оцiнити вплив 
такої подiї на суми, якi Товариство зможе отримати вiд перестраховика. Тiльки 
права за контрактами, що призводять до передачi значної частини страхового 
ризику, облiковуються як активи з перестрахування. Права за контрактами, що 
не передбачають передачi значного страхового ризику, облiковуються як 
фiнансовi iнструменти; 



" iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає 
економiчнi вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно 
оцiнити; 
" витрати визнаються у звiтi про сукупний дохiд на основi безпосереднього 
зiставлення мiж понесеними витратами i доходами за конкретними статтями. 
Витрати визнаються у звiтi про сукупний прибуток негайно, якщо вони не 
створюють майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не 
вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив у звiтi про 
фiнансовий стан; 
" поточнi витрати з податку на прибуток розраховуються згiдно вимог 
українського законодавства. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi 
податковi зобов'язання розраховуються по звiту про фiнансовий стан. Визнання 
вiдстрочених податкових активiв вiдбувається лише у випадках, коли iснує 
вiрогiднiсть того, що майбутньої суми прибутку буде досить для реалiзацiї 
вiдстрочених податкових активiв. 
 
4. ВАРТIСТЬ  ЧИСТИХ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА ТА НЕТТО-АКТИВIВ 
СТРАХОВИКА 
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка 
визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, 
суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно 
Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 
17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал 
акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та 
кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства 
виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити 
про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до 
статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою 
вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством, 
товариство пiдлягає лiквiдацiї". 
Станом на 31.12.2015р. сума чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"  
дорiвнює 22680 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу Товариства 
на 2680 тис. грн., тобто знаходяться у межах чинного законодавства, тобто 
вiдповiдає вимогам ст.155 ЦКУ. Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено на 
пiдставi справедливої вартостi активiв, представлених у звiтi про фiнансовий 
стан станом на 31 грудня 2015 р. 
          Вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування" нетто - активи  
Товариства складають 22489 тис.грн., що перевищує розмiр статутного капiталу 
на   2489 тис.грн.  та перевищує розмiр  нормативного запасу 
платоспроможностi страховика  (143 тис.грн.) на 22346 тис.грн.   



 
 
5. ЩОДО СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ МIЖ ФIНАНСОВОЮ 
ЗВIТНIСТЮ, ЩО ПIДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ, ЩО 
РОЗКРИВАЄТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО НАЦIОНАЛЬНОЇ 
КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ  ТА  
НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У  
СФЕРI РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ РАЗОМ IЗ ФIНАНСОВОЮ 
ЗВIТНIСТЮ.  
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо 
виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у 
вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". 
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi 
докази того, що фiнансова звiтнiсть була викривлена у зв'язку з iнформацiєю, що 
розкривається Товариством та подається до Нацкомфiнпослуг  разом з 
фiнансовою звiтнiстю.  
Таким чином, аудиторською перевiркою не виявлено суттєвих невiдповiдностей 
мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 
розкривається Товариством та подається до НКЦПФР та  Нацiональної комiсiї, 
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, разом iз 
фiнансовою звiтнiстю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"  за 2015 рiк. 
6. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ 
Товариство у 2015 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi 
товариства"  не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вiд 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ( 
3231 тис.грн.). Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у 
частинi вимог до закону, а саме рiшення про вчинення всiх правочинiв, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. На нашу думку, Товариство 
дотримувалось вимог законодавства та статуту  з виконання значних 
правочинiв. 
 
7. СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ 
 
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного 
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України 
"Про акцiонернi товариства" та Закону України "Про фiнансовi послуги" було 
отримання доказiв, якi дозволяють сформувати думку щодо вiдповiдностi 
системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про 
акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, затвердженого протоколом № 27/04 



загальних зборiв акцiонерiв вiд 27 квiтня 2015 року.  
Станом на 31.12.2015 року акцiями Товариства володiло 3 акцiонери: 1 
юридична особа та 2 фiзичних осiб. Власниками iстотної участi у статутному 
капiталi є: 
Юридична особа - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ  "БРОКБIЗНЕС". 
В 2015 роцi не було змiн у складi власникiв iстотної участi. 
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства 
здiйснюється вiдповiдно до: 
"  роздiлу 10 Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"  вiд 27 квiтня 2015 р. 
 
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi 
органи корпоративного управлiння: 
- Загальнi збори Акцiонерiв Товариства; 
- Наглядова Рада Товариства;  
- Правлiння; 
- Ревiзiйна комiсiя. 
 
 
Корпоративне управлiння Товариства базується на принципах своєчасного 
розкриття iнформацiї, у тому числi про фiнансовий стан, про основнi показники 
економiчної дiяльностi, значнi подiї, що мають мiсце в дiяльностi Товариства, 
ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з 
метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв Товариства та споживачiв 
його фiнансових послуг. 
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 
Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом 
України "Про акцiонернi товариства" та регулює оперативне вирiшення питань, 
повязаних з управлiнням Товариства, якi не входять до компетенцiї голови 
правлiння. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить три особи, якi можуть 
обиратися на строк до 3-х рокiв. Члени Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
"БРОКБIЗНЕС"  здiйснюють свої функцiї на безоплатнiй основi.  
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного 
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України 
"Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що система внутрiшнього 
контролю у Товариствi створена та дiє. 
Аудиторською перевiркою  не виявлено  невiдповiдностей мiж даними, 
наведеними у звiтi про корпоративне управлiння, наданим  Товариством до 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг та до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 



ринку. 
 
8. IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОЦIНКА АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО 
ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА 
У вiдповiдностi до МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих 
викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", 
аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка 
використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, 
що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були 
поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi 
на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти 
при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або 
помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з 
використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав 
розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру 
його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, 
облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та 
огляди фiнансових результатiв. 
Вiдповiдно до МСА 450 "Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту" 
аудитором було розглянуто питання щодо вибору та застосування облiкової 
полiтики та облiкових оцiнок щодо визначення їх впливу на звiтнiсть в цiлому. 
Нами оцiнено їх вплив на звiтнiсть, що перевiрялася. Нами також були проведенi 
аналiтичнi процедури щодо аналiзу показникiв лiквiдностi та 
платоспроможностi. Аудиторами проведено тестування системи внутрiшнього 
контролю з метою отримання висновкiв щодо її надiйностi та дiєвостi. На нашу 
думку, система внутрiшнього контролю Товариства є ефективною для обсягiв 
реалiзацiї послуг, що здiйснює Товариство, для запобiгання фактам шахрайства 
та помилок. 
Тобто, аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про 
можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок 
шахрайства або помилок. 
 9. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО АКТИВIВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА 
КАПIТАЛУ ТОВАРИСТВА. 
9.1. Фiнансовi активи 
9.1.1 Грошовi кошти та їх еквiваленти  на 31 грудня представленi наступним 
чином:           
 тис.грн. 
 2015 рiк 2014 рiк 
Кошти на поточних рахунках та кошти в касi 542 1514 
Короткостроковi депозити 2100 2755 
Еквiваленти грошових коштiв 781 1164 
Всього  грошових коштiв та їх еквiвалентiв до до нарахування  резерву пiд 



знецiнення 3423 5433 
Резерв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв - - 
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3423 5433 
Активи, що класифiкованi  Товариством як  грошовi кошти та їх еквiваленти, 
не мають обмежень у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах 
України, iнвестицiйний рейтинг яких вiдповiдає регуляторним вимогам. 
 
9.1.2.Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 року та на 31 грудня 2014 року 
включає: 
                                                                                                                                  
тис.грн. 
Заборгованiсть за  На 31.12.2015р. На 31.12.2014р. 
Нарахованими доходами 46 50 
Розрахунками з бюджетом 5 5 
За  товари, послуги, роботи 76 35 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 18 13 
Заборгованiсть банку за залишками на поточному рахунку 28 28 
Резерв сумнiвних боргiв (28) (28) 
У зв'язку з короткостроковими термiнами дебiторської заборгованостi, її оцiнка 
здiйснюється за теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв з 
вирахуванням  резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 
 
 
9.2.1. Фiнансовi активи, що оцiнюються  за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток 
 
Емiтент Вид ЦП Справедлива вартiсть на 31.12.2014, тис.грн. Змiна 
справедливої вартостi, тис.грн. Справедлива вартiсть  на 31.12.2015, 
тис.грн. 
Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний 
корпоративний iнвестицiйний фонд "БРОКБIЗНЕС"  
акцiї iменнi простi 25578 - 3719 21859 
 
Для оцiнки справедливої вартостi Товариство використовує по мiрi можливостi 
данi, отриманi з вiдкритих ринкових джерел. У разi нашого емiтента  
справедлива вартiсть  розглядається за  iєрархiєю 3 рiвня  - вхiднi данi щодо 
активу, якi не ?рунтуються на наявних ринкових даних. Оцiнка справедливої 
вартостi має  апроксимувати цiну, яка була  б отримана при продажу активу  у 
ходi звичайної операцiї мiж  учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв'язку з 
невизначенiстю  та використанням суб'єктивних суджень справедлива вартiсть 
не повинна розглядатися як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному 
продажу  активу. 



У звiтi про фiнансовий стан фiнансовi iнвестицiї  вiдображенi як iншi фiнансовi 
iнвестицiї. 
 
9.2.2. Фiнансовi активи у виглядi частки перестраховикiв у страхових резервах 
 
Частка перестраховикiв у сформованих резервах страхування життя станом на 
31.12.2015 Сума, тис.грн. 
Частка перестраховикiв в резервах довгострокових зобов'язань 203 
Частка перестраховикiв в резервах належних виплат - 
Усього 203 
 
 
Частка перестраховикiв у сформованих резервах страхування життя станом на 
31.12.2014 Сума, тис.грн. 
Частка перестраховикiв в резервах довгострокових зобов'язань 767 
Частка перестраховикiв в резервах належних виплат - 
Усього 767 
Частка перестраховикiв у страхових резервах розрахована актуарно, що 
вiдповiдає   вимогам МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
9.3.Iншi активи 
 
       9.2.1.  Вiдстроченi податковi активи 
  
У зв'язку з тим, що змiни  законодавства з оподаткування прибутку страховика 
потребують додаткових роз'яснень, управлiнським персоналом прийнято 
рiшення витратами з податку на прибуток (доходи) Товариства вважати витрати, 
розрахованi вiдповiдно  до ПКУ. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi 
податковi зобов'язання не нараховувалися. 
 
9.2.2. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
Основнi засоби та нематерiальнi активи 
                                                                                                                  
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої
 Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, 
iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи
 Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi 
активи Нематерiальнi активи Усього 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2014 року: - 275 143 - - -
 - 30 448 
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 310 159 2  - -
 30 501 



1.2 Знос на 1 сiчня 2014 року - 35 16 2 - - - -
 53 
2 Надходження - 4 - - - - - 262 266 
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
 - - - - - - - - - 
4 Передавання -- 262 - - - - - - 262 
4.1 Вибуттяпервiсна (переоцiнена) вартiсть - 285 - - - -
 - - 285 
4.2  Вибуття накопичена амортизацiя - 23 - - - - -
 - 23 
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 8 32 - - - - 48
 88 
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у 
фiнансових результатах - - - - - - - - - 
7 Переоцiнка - - - - - - - - - 
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - -
 - - 
7.2 Переоцiнка зносу - - - - - - - - - 
8 Iнше - - - - - - - - - 
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2014 року: - 9 111 - -
 - - 244 364 
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 29 159 2 - - -
 292 482 
9.2 Знос на 31 грудня 2014 року  20 48 2 - - - 48
 118 
           
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2015 року: - 9 111 - - -
 - 244 364 
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 29 159 2 - - -
 292 482 
1.2 Знос на 1 сiчня 2015 року - 20 48 2 - - - 48
 118 
2 Надходження - - - - - - - 1 1 
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
 - - - - - - - - - 
4 Передавання -- - - - - - - - - 
4.1 Вибуттяпервiсна (переоцiнена) вартiсть - - - - - -
 - - - 
4.2  Вибуття накопичена амортизацiя - - - - - - -
 - - 
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 7 32 - - - - 54
 93 
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у 



фiнансових результатах - - - - - - - - - 
7 Переоцiнка - - - - - - - - - 
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - -
 - - 
7.2 Переоцiнка зносу - - - - - - - - - 
8 Iнше - - - - - - - - - 
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року: - 2 79 - -
 - - 191 272 
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 29 159 2 - - -
 293 483 
9.2 Знос на 31 грудня 2015 року  27 80 2 - - - 102
 211 
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 складає : 
-   основних засобiв та нематерiальних активiв - 18 тис. грн. (2014 рiк: 23 тис. 
грн.). 
 
9.4. Поточнi зобов'язання i забезпечення 
 
9.4.1.Поточна кредиторська заборгованiсть на 31 грудня представлена наступним 
чином: 
тис.грн.    2015 рiк 2014 рiк 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 43 99 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 40 66 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 300 927 
Поточнi забезпечення 21 0 
Всього кредиторської заборгованостi 404 1092 
 
9.4.2. Витрати з податку на прибуток 
 2015 рiк 2014 рiк 
Витрати з поточного податку на прибуток (43) (89) 
Витрати (вигода) з вiдстроченого податку на прибуток 1160 (63) 
Всього витрати з податку на прибуток 1117 (152) 
 
9.5.  Розкриття iнформацiї щодо страхових зобов'язань (страховi резерви зi 
страхування життя) 
 



Страховi резерви  на 31 грудня 2015 року представлено наступним чином: 
 
 Валова сума Частка перестраховика Чиста сума 
Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв) 2859 (203) 2656 
Резерв належних виплат у тому числi: 24 - 24 
Резерв заявлених але не врегульовах збиткiв 24 - 24 
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi - - - 
Усього страхових резервiв 2883 (203) 2680 
 
Страховi резерви  на 31 грудня 2014 року представлено наступним чином: 
 
 Валова сума Частка перестраховика Чиста сума 
Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв) 4575 (767) 3808 
Резерв належних виплат у тому числi: 523 - 523 
Резерв заявлених але не врегульовах збиткiв 523 - 523 
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi - - - 
Усього страхових резервiв 5098 (767) 4331 
Сформованi страховi резерви є оцiнкою страхових зобов'язань Товариства на 
31.12.2015 р. у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про страхування", 
Методики формування резервiв iз страхування життя, затвердженою 
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 
України вiд 27.01.2004 № 41 та зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 
16.02.2004 р. за № 198/8797 зi змiнами та доповненнями, та облiкової полiтики 
Товариства.  
Тест на адекватнiсть зобов'язань  
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягав 
резерв довгострокових зобов'язань.  
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 
02-024 вiд 03.09.2013 року)  засвiдчує, що сформованi  резерви цiлком достатнi  
для покриття збиткiв за договорами, що дiють на 31.12.2015 року. 
 
9.6. Розкриття iнформацiї щодо власного капiталу  
 
9.6.1. Зареєстрований капiтал 
На 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 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 2015 31 грудня 2014 



 Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, шт. Частка володiння,%
 Кiлькiсть акцiй, 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 
 
Протягом 2015 року дивiденди не оголошувалися i не сплачувалися. 
 
9.6.2. Гарантiйний фонд 
 На 31 грудня 2015 року На 31 грудня 2014 року 
Додатково оплачений капiтал (емiсiйний дохiд) 3001 3001 
Резервний капiтал 346 346 
Нерозподiлений прибуток - 1614 
Всього 3347 4961 
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"  резервний 
капiтал формується у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу 
товариства шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або 
за рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого статутом 
розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим 
нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку товариства за рiк. В 2015 роцi в зв'язку з 
вiдсутнiстю прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2014 
року за рiшенням зборiв акцiонерiв вiдрахування до резервного капiталу не 
проводились. Загальна сума резервного капiталу на 31.12.2015 р. становить 346 
тис. грн.. 
9.6.3  Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 
9.6.3.1.  Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати  за 2015 та 2014 рiк  
9.6.3.1.1. Розкриття iнформацiї щодо доходiв та витрат 
Чиста сума страхових премiй 
Чистi суми страхових премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року 
представленi наступним чином: 
 За договорами страхування,якими передбачео 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 6 322 60 1281 1669 
Страховi премiї, переданi у перестрахування - (23) (15) (113) (151) 
Чиста сума страхових премiй 6 299 45 1168 1518 
Чистi суми страхових премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року 
представленi наступним чином: 
 За договорами страхування,якими передбачео 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  4 400 48 1861 2313 
Страховi премiї, переданi у перестрахування   (28) (25) (629) (682) 
Чиста сума страхових премiй  4 372 23 1232 1631 
 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами                                                                           
тис.грн. 
 2015 рiк 2014 рiк 
Викупнi суми при  розiрваннi договорiв страхування життя 380 457 
Страховi виплати по дожиттю 1034 19 
Страховi виплати за iншими договорами страхування 128 164 
Всього страхових виплат  1542 640 
Частка виплат по ризиковим складовим, компенсованi перестраховиками
 (95) (127) 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами  1447 513 
 
Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати 
 (тис. грн.) 
 2015 рiк 2014 рiк 
Адмiнiстративнi витрати: (1377) (1831) 
Витрати на утримання персоналу  (620) (725) 
Амортизацiя основних засобiв  (93) (92) 
Iншi адмiнiстративнi  витрати (664) (1014) 
    
Витрати на збут: (448) (634) 
Витрати на утримання персоналу  (-) (-) 
Амортизацiя основних засобiв  (-) (-) 
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування 
(агентська,  брокерська, комiсiйна винагорода) (433) (589) 
Витрати на маркетинг та рекламу  (-) (8) 
Iншi витрати на збут послуг (15) (37) 
Iншi операцiйнi витрати (5117) (7321) 
Усього адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат  (6942)
 (9786) 
До витрат на утримання персоналу включено витрати на: 
- виплату заробiтної плати  управлiнському персоналу в сумi  446 тис. грн. 
- нарахування єдиного соцiального внеску в сумi 174 тис. грн. Розмiри 
нарахування та сплати єдиного соцiального внеску встановлюються чинним 
законодавством України.  
До статтi  iншi адмiнiстративнi витрати зокрема включено:  
- iнформацiйно-консультацiйнi послуги 497 тис. грн.; 
- оплата послуг, пов'язаних з господарською дiяльнiстю компанiї 



(нотарiальнi, юридичнi, кур'єрськi, банкiвськi, депозитарнi, актуарнi, послуги 
зв'язку, оренди i т.д.) - 123 тис. грн.;  
 
До статтi iншi операцiйнi витрати зокрема включено витрати: 
- втрати вiд змiни вартостi фiнансових активiв, що переоцiнюються за 
справедливою вартiстю, через прибуток або збиток - 3719 тис.грн.; 
- рiзниця курсiв при придбання валюти для оплати перестраховикiв - 
нерезидентiв - 753 тис. грн.; 
- рiзниця курсiв при продажу банкiвських металiв - 418 тис. грн.; 
- списання безнадiйної заборгованостi 53 тис. грн. та iнше. 
 
Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати 
            тис.грн. 
Найменування статтi 2015 рiк 2014 рiк 
Дохiд вiд участi в капiталi - - 
Процентнi доходи вiд розмiщення коштiв на  депозитних рахунках 426 781 
Усього фiнансових та iнших доходiв  426  781 
Iншi фiнансовi витрати (6) (-) 
Усього фiнансових витрат та iнших витрат  (6) (-) 
 
Загальна сума непокритого збитку  на 31.12.2015 року складає 667 тис. грн. 
Чистий збиток  за 2015 рiк складає 2281 тис. грн. 
Нерозподiлений прибуток  на 31.12.2014 складав 1614 тис.грн. 
Чистий збиток  за 2014 рiк - 4961 тис.грн. 
10. ПРИПУЩЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА 
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що 
Товариство буде функцiонувати в майбутньому. Це припущення передбачає 
реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. На нашу 
думку, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум 
активiв, якi були б необхiднi, коли б Товариство не мало можливостi 
продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, чи коли б Товариство 
реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Аналiз показникiв 
фiнансового стану Товариства, проведений аудиторами, результати якого 
представленi в п. 13, та решта тестiв щодо припущення безперервної дiяльностi, 
свiдчать, що Товариство спроможне продовжувати дiяльнiсть в подальшому у 
разi здiйснення докапiталiзацiї.  
 
 
11. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ЗВ'ЯЗАНИХ СТОРIН  
 
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у 
МСБО24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться: 
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною iз 



суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо така особа:  
- 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).  
 
 Залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на кiнець 31 грудня 2015 
року 
 
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним 
контролем Провiдний управлiнський персонал 
1 2 3 4 5 
1 Необоротнi активи - - - 
2 Запаси - - - 
3 Дебiторська заборгованiсть 8 - - 
4 Фiнансовi iнвестицiї - 21859 - 
5 Зобов'язання - - - 
 



 
 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 р. 
 
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним 
контролем Провiдний управлiнський персонал 
1 2 3 4 5 
1 Доходи вiд продажу - - - 
2 Комiсiйнi доходи - - - 
3 Iншi операцiйнi доходи - - - 
4 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати  
14 
 3719 59 
 
12.ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 
Пiсля звiтної дати та до дати затвердження  фiнансової звiтностi не було подiй, 
що  могли б вплинути на показники  цiєї фiнансової звiтностi. 
 
13.   АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ СТАНОМ НА  
31.12.2015 
 
13.1.Аналiз лiквiдностi 
 
№ п/п Показник Формула розрахунку Теоретичне значення На 31.12.2014
 На 31.12.2015 Вiдхилення 
1.1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф1р.1195/Ф1р.1534+Ф1р.1695 не 
менше 1 5,83 9,5 зростання 
1.2. Коефiцiєнт термiнової лiквiдностi Ф1 р.1160+1165/ Ф1р.1534+Ф1р.1695
 не менше 1 4,98 8,47 зростання 
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р.1165/ Ф1р.1695 не менше 1,5
 4,98 8,47 зростання 
 
13.2. Аналiз платоспроможностi 
 
№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2014 На 
31.12.2015 Вiдхилення 
2.1. Фактичний  запас платоспроможностi  (ФЗП) Ф1  
р.1300-1000-1595-1695-1700 ФЗП>НЗП 24717 22489 зменшення 
2.2. Нормативний запас платоспроможностi (розраховано вiдповiдно  ЗУ "Про 
страхування")(НЗП) Вiдображено у Р.6 Звiтних даних страховика ФЗП >  
НЗП 220 143 зменшення 
2.3. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним
 ФЗП  - НЗП Перевищення  24497 22346 зменшення 
 



13.3. Аналiз фiнансової стiйкостi 
 
№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2014 На 
31.12.2015 Вiдхилення 
3.1. Коефiцiєнт автономiї Ф1 р.1495/Ф 1 р. 1900 Бiльше 0,2 (для лайфа)
 0,77 0,87 зростання 
3.2. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами Ф 1( р.1195 - р. 
1695)/р. 1195 Бiльше 0,7 4,83 8,5 зростання 
3.3. Рiвень страхових резервiв Ф1 р.1530/ р. 1900 Бiльше  0,2 0,16
 0,11 зменшення 
3.4. Рiвень перманентного капiталу   Спiввiдношення суми  власного 
капiталу , страхових резервiв та довгострокових зобов'язань  до  валюти 
балансу >=0.9 
 
 0,93 0,98 зростання 
3.5. Рiвень покриття грошовими  коштами страхових резервiв Ф 1 р.1165 / Ф 
1 р. 1530 Бiльше 0,7 1,07 1,19 зростання 
3.6. Коефiцiєнт спiввiдношення  суми страхових платежiв та  суми страхових 
резервiв Р.1 р.010/ Ф 1 р.1530 Вiд 1,0 0,38 0,44 зростання 
 
 
 
13.4. Аналiз дiлової активностi СК 
 
№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2014 На 
31.12.2015 Вiдхилення 
4.1. Коефiцiєнт дiлової активностiР.1 р.010/ Ф 1 р.1300 зростання 0,05
 0,06 зростання 
4.2. Рiвень грошових коштiв в загальнiй сумi активiв Ф.1 р.1165/ Ф.1 р. 
1300 Бiльше 0,5 0,17 0,13 зменшення 
 
13.5. Аналiз власного капiталу 
 
№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2014 На 
31.12.2015  
5.1. Коефiцiєнт рiвня власного капiталу Власний капiтал// Всього активiв
 Бiльше або дорiвнює 0,2 0,77 0,87 зростання 
5.2. Коефiцiєнт вiдношення власного капiталу до зобов'язань  Власний 
капiтал// Всього зобов'язань Бiльше 1 3,39 6,9 зростання 
5.3. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу Прибуток до 
оподаткування/середня величина власного капiталу Бiльше  0 - -
 збиток 
 



13.6. Аналiз формування фiнансового результату 
 
№ п/п Показник Формула розрахунку Значення На 31.12.2014 На 
31.12.2015 Вiдхилення 
Абсолютнi позазники 
6.1. Число укладених договорiв Кiлькiсть за Р.2  Звiтних даних страховика
 - 1782 1168 зменшення 
6.2   Виплати Кiлькiсть за Р.2 та Р 1 Звiтних даних страховика - 640
 1542 зростання 
6.3. Обсяг отриманих премiй Р 1 Звiтних даних страховика - 2313
 1669 зменшення 
6.4. Обсяг доходiв Звiт про сукупнi доходи та Р 1 Звiтних даних страховика
 - 6172 6265 зростання 
6.5. Обсяг витрат Звiт про сукупнi доходи та Р 1 Звiтних даних страховика
 - 11133 8546 зменшення 
6.6. Обсяг сформованих страхових резервiв Р 1 та Р 6 звiтних даних 
страховика - 5098 2883 зменшення 
Вiдноснi показники 
6.7. Чиста рентабельнiсть капiталу Чистий прибуток / середня вартiсть 
активiв бiльше 0 - - збиток 
6.8. Рентабельнiсть страхових операцiй Прибуток вiд страхових операцiй /сума 
отриманих страхових премiй бiльше 0 - - збиток 
6.9. Рiвень виплат Сума страхових виплат / сума страхових резервiв
 менше 1 0,13 0,53 зростання 
6.10. Коефiцiєнт збитковостi Страховi виплати+витрати на ведення справи / 
сума страхових премiй менше 1 4,51 5,08 зростання 
 
Розрахованi коефiцiєнти лiквiдностi та платоспроможностi  знаходяться в межах 
допустимих та вище, за винятком наявностi лiквiдних та прийнятних  активiв. 
Для пiдвищення рiвня лiквiдних  та прийнятних активiв доцiльно провести 
докапiталiзацiю. 
 
 
Директор - аудитор  
ТОВ "АФ "Арнiка"                                                                       
Шкiльняк О.П. 
 
Сертифiкат аудитора Серiї А № 003585, виданий рiшенням АПУ вiд 18.12.1998 
№ 73, чинний до 18.12.2017 
 
 
Дата надання звiту 21 березня 2016 року 
 



Адреса ТОВ "АФ "Арнiка" 
02183 м.Київ. вул.Братиславська,16 
 

 
 





КОДИ 
Дата 01.01.2016 

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 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Страхування життя за КВЕД 65.11 

Середня кількість працівників: 7 
Адреса, телефон: 04050 м.Київ, вул.Бiлоруська, 3, 044 220-01-23 
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 31.12.2015 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 244 191 
    первісна вартість 1001 292 293 
    накопичена амортизація 1002 ( 48 ) ( 102 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 120 81 
    первісна вартість 1011 190 190 
    знос 1012 ( 70 ) ( 109 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 25 578 21 859 
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 



Усього за розділом I 1095 25 942 22 131 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 68 65 
Виробничі запаси 1101 68 65 
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 35 76 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 0 0 
    з бюджетом 1135 5 5 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 49 46 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 18 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 433 3 423 
Готівка 1166 1 0 
Рахунки в банках 1167 5 432 3 423 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 767 203 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 767 203 
    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 6 370 3 836 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 32 312 25 967 
 

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 1 614 -667 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 24 961 22 680 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1 161 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 5 098 2 883 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 4 575 2 859 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 523 24 
    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 6 259 2 883 
    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 0 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 99 43 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 88 43 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 
    одержаними авансами 1635 66 40 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 927 300 
Поточні забезпечення 1660 0 21 
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 1 092 404 
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 32 312 25 967 

 
Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 
 
Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 



КОДИ 
Дата 01.01.2016 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
"БРОКБIЗНЕС" 

за ЄДРПОУ 35529829 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2015 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 1 518 1 631 
Премії підписані, валова сума 2011 1 669 2 313 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 151 ) ( 682 ) 
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 ( 1 447 ) ( 513 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 71 1 118 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 1 651 2 059 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1 402 1 019 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 377 ) ( 1 831 ) 
Витрати на збут 2150 ( 448 ) ( 634 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 5 117 ) ( 7 321 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 3 719 4 515 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 0 0 

    збиток 2195 ( 3 818 ) ( 5 590 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 426 781 
Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 6 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 0 0 

    збиток 2295 ( 3 398 ) ( 4 809 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1 117 -152 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 0 0 

    збиток 2355 ( 2 281 ) ( 4 961 ) 
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 -2 281 -4 961 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 26 24 
Витрати на оплату праці 2505 446 524 
Відрахування на соціальні заходи 2510 174 201 
Амортизація 2515 93 92 
Інші операційні витрати 2520 6 203 8 945 
Разом 2550 6 942 9 786 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 
 
Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 



КОДИ 
Дата 01.01.2016 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
"БРОКБIЗНЕС" 

за ЄДРПОУ 35529829 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2015 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 1 125 66 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 15 78 

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 1 536 2 105 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 1 086 0 
Інші надходження 3095 35 1 418 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 110 ) ( 1 077 ) 
Праці 3105 ( 386 ) ( 426 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 191 ) ( 218 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 315 ) ( 169 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 89 ) ( 86 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 226 ) ( 83 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 108 ) ( 8 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 2 416 ) ( 1 171 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 1 086 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 122 ) ( 612 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2 937 -14 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    



    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    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 ( 0 ) ( 0 ) 
    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 0 0 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 415 716 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 6 ) ( 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 409 716 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 528 702 
Залишок коштів на початок року 3405 5 433 4 731 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 518 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 3 423 5 433 

 
Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 
 
Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 



КОДИ 
Дата 01.01.2016 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
"БРОКБIЗНЕС" 

за ЄДРПОУ 35529829 

 
Звіт про власний капітал 

За 2015 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 1 614 0 0 24 961 
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 1 614 0 0 24 961 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -2 281 0 0 -2 281 

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 



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 -2 281 0 0 -2 281 
Залишок на кінець року  4300 20 000 0 3 001 346 -667 0 0 22 680 

 
Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 
 
Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 





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 2015 року 
 
1. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 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 2015 року, а також результати 
його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 
року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
 
 
2. ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 
 31 ГРУДНЯ 2015 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 31.12.2015. 
 
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" фiнансова звiтнiсть за МСФЗ  включає: 
 
? 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 



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 ЄДРПОУ   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 
Основний акцiонер, що володiє суттєвою часткою   у  статутному капiталi Компанiї
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 
Дата затвердження фiнансової звiтностi  22.02.2016 р. 
 
 
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  МСБО 39 "Фiнансовi 
iнструменти: Визнання та оцiнка" та страхових зобов'язань, що оцiнюються у вiдповiдностi до 
МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
 
Компанiя застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.  
 
Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Компанiя дiє безперевно i не має 
нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або здiйснювати 
операцiї за несприятливих умов.  
 
Фiнансовi iнструменти, щодо яких Компанiя визначає справедливу вартiсть, є  такими , що  
мають котирування  на активному ринку, їх цiни регулярно доступнi та вiдображають фактичнi 
i регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. 
 
Iснування опублiкованих цiн котирування на активному ринку є, як правило, найкращим 
доказом справедливої вартостi, який застосовується Компанiєю для оцiнки фiнансового 
iнструменту. 
 
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Компанiї здiйснюється первiсно за її 
номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi того, що 
дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Компанiя вважає, що її 
номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизуєтся. 
 
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. 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 
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. 
Незважаючи на те, що з  березня 2014 року НБУ оголосив про перехiд до режиму плаваючого 
валютного курсу, що призвело до знецiнення нацiональної валюти, що в Українi спостерiгається  
значний дефiцит припливу iноземної валюти, управлiнський персонал вважає, що офiцiйнi курси 
НБУ надають найкращi наближення до поточних обмiнних курсiв, що дiють на звiтну дату. 
Тобто, при пiдготовцi  цього фiнансового звiту  керiвництво 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 2015 р. 31 грудня 2014 р. 



Долар США 24,000667 15,768556 
Євро 26,223129  19,232908 
 
5.2. Страховi контракти 
 
Компанiя класифiкує договори страхування як страховi. 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. 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. 
 
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. 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, 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. Неврегульованi збитки оцiнюються шляхом аналiзу окремих збиткiв та створення 
резерву по понесених, але ще не заявлених збитках. 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, подiбними 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 використовується 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 
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. 
 
5.3. Основнi засоби та нематерiальнi активи.  
 
Визнання та оцiнка 
Основнi засоби 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 
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. 
 
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 
 
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. 
 



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 
 
5.4. Фiнансовi iнструменти.  
 
Фiнансовi iнструменти. До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в борговi та iншi 
цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них 
кошти, позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть. 
 
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, або на 
дату, коли Компанiя приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами 
договорiв.  
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. 
Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива 
вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в 
подальшому вiдображуються у складi фiнансових результiв.  
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.  
 
Фiнансовi активи:  
фiнансовi активи, доступнi для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої 
вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод. До фiнансових активiв, доступних для 
продажу, якi оцiнюються Компанiєю за справедливою вартiстю, належать акцiї українських 
емiтентiв.  
iншi фiнансовi активи: 
- грошовi кошти та їх еквiваленти; 
- позики та дебiторська заборгованiсть; 
- активи перестрахування. 
 
Фiнансовi активи, що переоцiнюються Компанiєю за справедливою вартiстю, вiдображаються в 
балансi у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю, а змiни 
справедливої вартостi визнаються у складi прибутку та збитку за перiод. 
 
Дебiторська заборгованiсть за операцiями страхування, перестрахування та iнша дебiторська 
заборгованiсть 
 
Позики та дебiторська заборгованiсть є не котируванi на активному ринку фiнансовi активи, що 
передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно визначеними, 
платежiв.  
 
Дебiторська заборгованiсть за страховими послугами - це дебiторська заборгованiсть, що 
виникла в результатi реалiзацiї послуг Компанiї своїм страхувальникам, i є дебiторською 
заборгованiстю, що не призначена для перепродажу, облiковується за справедливою вартiстю 
(фактичною первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi).  
 
Дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв за страховими виплатами визнається у момент 
визнання кредиторської заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами. 



 
Дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв, брокерiв та посередникiв визнається за 
сумами премiй, отриманих ними та наданої звiтностi щодо цих премiй, але не переданих 
страховику до закiнчення звiтного перiоду. Премiї облiковуються до вiдрахування комiсiй, що 
сплачуються посередникам. 
 
Компанiя створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшеня корисностi, що ?рунтується  на його 
оцiнцi понесених збиткiв вiдносно дебiторської заборгованостi вiд страхової дiяльностi, iншої 
дебiторської заборгованостi та iнвестицiй. Основними складовими цього резерву є окремо 
оцiнюваний збиток, що вiдноситься до окремих значних ризикiв, та збиток, що оцiнюється на на 
пiдставi iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.  
 
До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що включають 
кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в 
касi Компанiї, грошовi кошти в "дорозi", якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових 
коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.  
 
До еквiвалентiв грошових коштiв Компанiя вiдносить кошти, розмiщенi на депозитних 
рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує три мiсяцi. 
 
Припинення визнання. 
 Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу або частини групи аналогiчних 
фiнансових активiв) припиняється, якщо:  
- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;  
- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе 
зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без 
iстотної затримки по "транзитнiй" угодi; i або (а) Компанiя передала практично всi ризики i 
вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всi 
ризики i вигоди вiд активу, але передала контроль над цим активом.  
 
Знецiнення фiнансових активiв. 
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень того, що 
кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення 
є, Компанiя визначає суми збитку вiд зменшення корисностi.  
До об'єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, iнше 
невиконання боржниками своїх зобов'язань, реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю, 
зникнення активного ринку, тощо.  
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового 
активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв 
вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в 
результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ 
"випадку понесення збитку"), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi 
майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.  
 
Фiнансовi зобов'язання. 
Компанiя може мати  наступнi фiнансовi зобов'язання:  
дивiденди, що пiдлягають виплатi акцiонерам, кредиторська заборгованiсть.  
Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка фiнансових 
зобов'язань здiйснюєтся за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв. 
 
Кредиторська заборгованiсть за послуги - включає розрахунки з постачальниками та 



пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi послуги, в 
тому числi з компанiями - перестраховиками i посередниками щодо продажу послугКомпанiї.  
 
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть - включає розрахунки за усiма видами платежiв до 
бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з пiдзвiтними особами, 
розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями, в тому числi розрахунки iз 
страхувальниками за виплатами страхових сум.  
Тестування на знецiнення фiнансових зобовя'зань Компанiя проводить аналогiчно тесту на 
знецiнення фiнансових активiв.  
 
Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов'язання в балансi припиняється якщо 
зобов'язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.  
Якщо фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 
суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або 
змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового 
зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати.  
 
Договори перестрахування  як фiнансовi iнструменти. 
Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв  за договорами страхування  i отримує суми 
перестрахових вiдшкодувань у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. Переданi 
ризики за договорами перестрахування, згiдно iз Законом України "Про страхування", не 
звiльняють Компанiю вiд вiдповiдальностi за договорами страхування.  
Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують  страховi зобов'язання  Компанiї, 
на кожну звiтну дату оцiнюється одночасно з розрахунком страхових резервiв. Одночасно, на 
кожну звiтну дату Компанiя  переглядає  частки перестраховикiв у страхових зобов'язаннях на 
предмет їх знецiння. Компанiя монiторить фiнансовий стан перестраховика.  Договорами 
перестрахування передбачено  надання  перестраховиком промiжної фiнансової звiтностi. 
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування є короткостроковою i 
оцiнюються згiдно вiдповiдних МСФЗ. 
Зазначенi оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань забезпечує достовiрнiсть та 
спiвставнiсть показникiв фiнансової звiтностi Компанiї.  
 
5.5. Орендованi активи. 
Оренда, за умовами  якої Компанiя приймає  практично  всi ризики i вигоди, пов'язанi з 
володiнням орендованими активами, класифiкується як фiнансова оренда. При первiсному 
визнаннi  орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: за 
справедливою вартiстю або  за  приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. 
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, 
визнаються як невiдємна частина загальних витрат за  орендою протягом перiоду дiї договорiв 
оренди. 
5.6. 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. 
 
5.7. Iншi активи 



Iншi активи вiдображаються  за вартiстю придбання  за вирахуванням збиткiв вiд зменшення 
корисностi. 
 
5.8. Iншi зобов'язання 
Iншi зобов'язання вiдображаються  за вартiстю придбання 
5.9. 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. 
 
5.10. Зобов`язання за виплатами працiвникам 
Компанiя не здiйснює iнших виплат працiвникам, нiж виплати iз заробiтної плати. 
Iнших зобов'язань  немає. 
 
5.11. Податок на прибуток 
Поточнi витрати на сплату   податку з основної дiяльностi розраховуються згiдно вимог 
українського податкового законодавства. 
Для цiлей фiнансової звiтностi  поточнi витрати з податку на прибуток коригуються на суми 
вiдстрочених податкiв, що виникають iз-за наявностi тимчасових рiзниць мiж балансовою 
вартiстю активiв та зобов'язань i їх вартiстю, що облiковується для цiлей оподаткування.   Такi 
коригування приводять, за  необхiдностi, до  вiдображення у звiтностi вiдстрочених  
податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань. 
Для визначення витрат з податку за основною дiяльнiстю, а також з податку на прибуток вiд 
iншої дiяльностi, застосовується метод розрахунку зобов'язань по звiту про фiнансовий стан. 
Сума активiв i зобов'язань по вiдстроченому оподаткуванню розраховується на основi 
очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових 
рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. 
Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть того, що 
майбутньої суми прибутку до оподаткування буде досить для реалiзацiї вiдстрочених 
податкових активiв. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан 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. 
У груднi 2010 року в Українi був прийнятий Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 року, а в 
частинi податку на прибуток пiдприємств - з  1 квiтня 2011 року. Новий Податковий кодекс 
передбачає, крiм iншого, зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. 
Для розрахунку податку на прибуток  вiд страхової дiяльностi застосовувались наступнi ставки 
податку на прибуток: 
з 1 квiтня 2011 року по 31 грудня 2012 року 
 - 3% вiд доходу у виглядi суми страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), 
отриманих (нарахованих) страховиками-резидентами за договорами страхування, 
спiвстрахування та перестрахування ризикiв на територiї України або за її межами; 
- 0% за довгостроковими договорами страхування (за визначенням, наведеним у Податковому 
кодексi). 
з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2014 року 
- змiнами, внесеними Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, закрiплено дiючу 
систему оподаткування страховикiв, тобто ставка податку на прибуток з "валових премiй" 
становила 3 % (за довгостроковими договорами страхування життя - 0%).  
У цiлях оподаткування до доходiв вiд страхової дiяльностi разом зi страховими премiями за 



договорами страхування, перестрахування i спiвстрахування (зменшеними на перестрахувальнi 
платежi) включено низку iнших страхових доходiв, нарахованих страховиком при здiйсненнi 
страхової дiяльностi. 
До таких доходiв, зокрема, включено: 
o суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, 
спiвстрахування, перестрахування; доходи вiд реалiзацiї права регресної вимоги страховика до 
страхувальника або iншої особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки, в частинi перевищення над 
виплаченими страховими вiдшкодуваннями; 
o суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, аварiйного 
комiсара та аджастера, страхового брокера та агента; суми повернення частки страхових 
платежiв за договорами перестрахування у разi їх дострокового припинення; 
o винагороди i тантьєми за договорами перестрахування тощо. 
 
      Для розрахунку податку на прибуток вiд iншої дiяльностi застосовувалися  наступнi 
ставки податку на прибуток: 
з 1 сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року 21 %; 
з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року 19 %; 
з 1 сiчня 2014 року до 31 грудня 2014 року 18 %. 
З 01.01.2015 року до Податкового кодексу внесено  суттєвi змiни щодо  оподаткування 
прибутку вiд страхової дiяльностi. Страховi компанiї було переведено на загальну систему 
оподаткування за ставкою 18%, а також залишено, як складову частину податку на прибуток,  
податок на доходи вiд надходжень страхових премiй за ставкою 3%. Тобто, страховi премiї за 
договорами страхування фактично оподатковуються двiчi: за ставкою 3% (договори, якi не 
пiдпадають пiд визначення  довгострокових договорiв страхування життя за визначенням 
Податкового кодексу) вiд валового надходження страхових премiй  та за ставкою 18% у складi 
зароблених страхових премiй. Питання щодо коригування математичних  резервiв та резервiв 
належних страхових сум регуляторами (ДФС та Нацкомфiнпослуг), як було задекларовано у 
змiнах до Податкового кодексу, не було урегульовано протягом 2015 року. Офiцiйних роз'яснень  
не  було надано. Тому навiть при формуваннi розрахунку поточного податку на прибуток за 
2015 рiк страховики опинилися у  станi невизначеностi при розрахунку поточного податку на 
прибуток. Беручи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 
податкових активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства, i 
базувалась на iнформацiї, яка була в його розпорядженнi на момент складання цiєї фiнансової 
звiтностi. На 31 грудня 2015 року  вiдкладенi податковi активи та вiдкладенi податковi 
зобов'язання  прийнятi рiвними  нулю. 
5.12. Новi стандарти та тлумачення, якi ще не були прийнятi 
Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 2015 р. i 
не застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Керiвництво компанiї  планує 
застосувати цi стандарти, змiни та тлумачення, коли вони  набудуть чинностi. 
 
З числа  цих стандартiв, змiн, тлумачень на дiяльнiсть  Компанiї  можуть вплинути такi: 
 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", що замiнює  дiючi iнструкцiї та вимоги  МСБО 39 
"Фiнансовi  iнструменти: визнання та оцiнка". МСФЗ 9 мiстить переглянутi iнструкцiї з питань 
класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних 
втрат для пiдрахунку знецiнення фiнансових активiв, а також  новi загальнi вимоги щодо облiку 
операцiй з хеджування. До нього перенесенi  iнструкцiї з питань визнання та припинення 
визнання фiнансових iнструментiв, якi  ранiше мiстилися у  МСБО 39. 
МСФЗ 9 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому 
суб'єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Компанiя розумiє, що 
новий стандарт вносить багато змiн до облiку фiнансових iнструментiв i може значно вплинути 



на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Компанiя не має намiру  застосовувати цей стандарт 
достроково.  Тому вплив змiн буде проаналiзовано по мiрi випуску  нових  редакцiй стандарту. 
 
МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" встановлює  принципи необхiдностi визнання 
та моменту визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг, робiт). Вiн замiнює чиннi  
iнструкцiї  з питань визнання доходу вiд реалiзацiї, якi зараз мiстяться  у МСБО 18 "Визнання 
доходу", МСБО "Будiвельнi контракти" та КТМФЗ 13 "Програми лояльностi  клiєнта". 
Цей стандарт  вдосконалює процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо  методiв 
визнання операцiй, ранiше не врегульованих у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї з 
визнання  доходiв за договорами з кiлькома складовими. 
МСФЗ 15 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017р.  та  вiдноситься до 
послуг, що надаються  зi страхування, якi регулюються МСФЗ 4 "Страховi контракти". 
 
З 1 сiчня  2016 року  або пiсля цiєї дати,  застосовуються  змiни до наступних стандартiв: 
Виправлення  до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" щодо  придбання часток у спiльних операцiях. 
Змiни до МСБО 16 "Основнi засоби" та змiни до МСБО 38 "Нематерiальнi активи", що 
встановлюють, що "дохiдний" метод амортизацiї є неприйнятним.  
Змiни до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" згiдно яким суб'єкту господарювання надається 
можливiсть оцiнки iнвестицiй  за методом участi в капiталi при складаннi окремої звiтностi. 
Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" уточнюють формат подання iншого сукупного 
доходу. 
Змiни в МСБО 28, МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття  
iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання". Стислий опис змiн: якщо  
материнська компанiя (iнвестицiйний суб'єкт  господарювання) оцiнює вкладення в дочiрнi 
пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, вона звiльняється вiд 
консолiдацiї. 
Компанiя не оцiнювала вплив наведених змiн. 
 
5.13.  Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики.  
Впли змiни облiкової полiтики на подїї i операцiї, що вiдбуваються (вiдбувались) в Компанiї. 
Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Компанiї встановлюється у 
разi:  
- змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Компанiї);  
- змiн вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку (вносяться 
змiни чи доповнення до тих чи iнших стандартiв);  
- змiни забезпечать достовiрнiше вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi 
Компанiї.  
 
Вплив змiни облiкової полiтики на подiї й операцiї минулих перiодiв Компанiя вiдображає у 
звiтностi шляхом:  
- коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року;  
- повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв. 
 
Змiна облiкової олiтики, 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 звiтного перiоду (року) i 
застосовуватися Компанiєю з дати затвердження таких змiн.  
Керiвництво Компанiї вважає, що декларуючи  перехiд до складання  фiнансової звiтностi 
Компанiї за МСФЗ з 01.01.2012 року  та керуючись  Законом  № 3332 - Закон України вiд 
12.05.2011 р. № 3332-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" для складання фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової 
звiтностi Компанiя у звiтному перiодi  здiйснювала вiдповiднi послiдовнi процедури iз  
застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (за текстом - МСФЗ), якщо вони не 
суперечать Закону про бухгалтерський облiк та офiцiйно оприлюдненi на офiцiйному сайтi 
Мiнфiну України (www.minfin.gov.ua). 
 
5.14. Iстотнi облiковi судження, оцiнки i припущення 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдноз  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 страховими резервами 
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. 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 6.6. 
 
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.  



Для оцiнки справедливої вартостi Компанiя використовує по мiрi можливостi данi, отриманi з 
вiдкритих ринкових джерел. У разi нашого емiтента  справедлива вартiсть  розглядається за  
iєрархiєю 3 рiвня  - вхiднi данi щодо активу, якi не ?рунтуються на наявних ринкових даних. 
Оцiнка справедливої вартостi має  апроксимувати цiну, яка була  б отримана при продажу 
активу  у ходi звичайної операцiї мiж  учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у зв'язку з 
невизначенiстю  та використанням суб'єктивних суджень справедлива вартiсть не повинна 
розглядатися як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажу  активу. 
 
Можливiсть знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 
Суттєве погiршення  економiчної ситуацiї в Українi, продовження девальвацiї української 
гривнi, нестача  лiквiдних коштiв в банкiвському секторi, непрогнозований процес  нагляду за 
банкiвським сектором призводять  до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi 
вiдшкодування депозитiв, коштiв на поточних рахунках та еквiвалентiв грошових коштiв у 
банкiвських установах.  Тобто, у разi, якщо  банки не зможуть повернути Компанiї грошi та їх 
еквiваленти та кошти по депозитах пiсля 31 грудня 2015 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 їх теперiшньою вартiстю. 
 
6.  Розкриття показникiв фiнансової звiтностi та iншi  пояснення 
 
6.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи 
.Основнi засоби та нематерiальнi активи 
                                                                                                                  
(тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та 
обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби
 Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi 
засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2014 року: - 275 143 - - - -
 30 448 
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 310 159 2  - - 30
 501 
1.2 Знос на 1 сiчня 2014 року - 35 16 2 - - - - 53 
2 Надходження - 4 - - - - - 262 266 
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - -
 - - - - - - - 
4 Передавання -- 262 - - - - - - 262 
4.1 Вибуттяпервiсна (переоцiнена) вартiсть - 285 - - - - -
 - 285 
4.2  Вибуття накопичена амортизацiя - 23 - - - - - -
 23 
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 8 32 - - - - 48
 88 
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових 
результатах - - - - - - - - - 
7 Переоцiнка - - - - - - - - - 
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - -
 - 
7.2 Переоцiнка зносу - - - - - - - - - 



8 Iнше - - - - - - - - - 
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2014 року: - 9 111 - - -
 - 244 364 
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 29 159 2 - - - 292
 482 
9.2 Знос на 31 грудня 2014 року  20 48 2 - - - 48
 118 
           
1 Балансова вартiсть на 1 сiчня 2015 року: - 9 111 - - - -
 244 364 
1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 29 159 2 - - - 292
 482 
1.2 Знос на 1 сiчня 2015 року - 20 48 2 - - - 48 118 
2 Надходження - - - - - - - 1 1 
3 Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - -
 - - - - - - - 
4 Передавання -- - - - - - - - - 
4.1 Вибуттяпервiсна (переоцiнена) вартiсть - - - - - - -
 - - 
4.2  Вибуття накопичена амортизацiя - - - - - - - -
 - 
5 Амортизацiйнi вiдрахування - 7 32 - - - - 54
 93 
6 Вiдображення величини втрат вiд зменшення корисностi, визначених у фiнансових 
результатах - - - - - - - - - 
7 Переоцiнка - - - - - - - - - 
7.1 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - -
 - 
7.2 Переоцiнка зносу - - - - - - - - - 
8 Iнше - - - - - - - - - 
9 Балансова вартiсть на 31 грудня 2015 року: - 2 79 - - -
 - 191 272 
9.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 29 159 2 - - - 293
 483 
9.2 Знос на 31 грудня 2015 року  27 80 2 - - - 102
 211 
Станом на звiтну дату вiдсутнi суттєвi зобов'язання Компанiї щодо придбання основних засобiв. 
Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi 5.1 належать Компанiї на правi 
власностi, у заставу не наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв'язку iз 
консервацiєю або реконструкцiєю або вилученням з експлуатацiї для продажу. Компанiя не 
обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними основними засобами.  
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв складає : 
-   основних засобiв та нематерiальних активiв - 18 тис. грн. (2014 рiк: 23 тис. грн.). 
 
6.2. Фiнансовi активи 
 
6.2.1. Фiнансов iактиви, що оцiнюються  за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 
Емiтент Вид ЦП Справедлива вартiсть на 31.12.2014, тис.грн. Змiна справедливої 
вартостi, тис.грн. Справедлива вартiсть  на 31.12.2015, тис.грн. 
Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний 
iнвестицiйний фонд "БРОКБIЗНЕС"  



акцiї iменнi простi  
25578 - 3719 21859 
 
6.2.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  на 31 грудня представленi наступним чином: 
            тис.грн. 
 2015 рiк 2014 рiк 
Кошти на поточних рахунках та кошти в касi 542 1514 
Короткостроковi депозити 2100 2755 
Еквiваленти грошових коштiв 781 1164 
Всього  грошових коштiв та їх еквiвалентiв до до нарахування  резерву пiд знецiнення 3423
 5433 
Резерв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв - - 
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3423 5433 
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. 
6.3. Чиста сума страхових премiй 
Чистi суми страхових премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року представленi наступним 
чином: 
 За договорами страхування,якими передбачео 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 6 322 60 1281 1669 
Страховi премiї, переданi у перестрахування - (23) (15) (113) (151) 
Чиста сума страхових премiй 6 299 45 1168 1518 
 
Чистi суми страхових премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року представленi наступним 
чином: 
 За договорами страхування,якими передбачео 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  4 400 48 1861 2313 
Страховi премiї, переданi у перестрахування   (28) (25) (629) (682) 
Чиста сума страхових премiй  4 372 23 1232 1631 
 
6.4.  Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 
 
 2015 рiк 2014 рiк 
Викупнi суми при  розiрваннi договорiв страхування життя 380 457 
Збитки по дожиттю 1034 19 
Збитки за iншими договорами страхування 128 164 
Всього страхових виплат  1542 640 
Частка виплат по ризиковим складовим, компенсованi перестраховиками (95) (127) 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами  1447 513 
   
6.5. Власний капiтал 
 
Зареєстрований капiтал 



На 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2014 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 2015 31 грудня 2014 
 Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, шт. Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, 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 
 
Протягом 2015 року дивiденди не оголошувалися i не сплачувалися. 
 
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. 
Величина статутного капiталу страховика, що здiйснює дiяльнiсть у галузi страхування життя, 
повинна складати мiнiмум 1 500 тис. євро. 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. 
Але 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 2015  року та 31грудня 2014 року Компанiя виконує всi цi вимоги. 
 
Гарантiйний фонд 
 На 31 грудня 2015 року На 31 грудня 2014 року 
Додатково оплачений капiтал (емiсiйний дохiд) 3001 3001 
Резервний капiтал 346 346 
Нерозподiлений прибуток - 1614 
Всього 3347 4961 
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"  резервний капiтал 
формується у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу товариства шляхом 
щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого 
прибутку. До досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних 
вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку товариства за рiк. В 
2015 роцi в зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 
2014 року за рiшенням зборiв акцiонерiв вiдрахування до резервного капiталу не проводились. 
Загальна сума резервного капiталу на 31.12.2015 р. становить 346 тис. грн.. 
 
6.6. Страховi резерви 
Страховi резерви  на 31 грудня 2015 року представлено наступним чином: 



 
 Валова сума Частка перестраховика Чиста сума 
Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв) 2859 (203) 2656 
Резерв належних виплат у тому числi: 24 - 24 
Резерв заявлених але не врегульовах збиткiв 24 - 24 
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi - - - 
Усього страхових резервiв 2883 (203) 2680 
Страховi резерви  на 31 грудня 2014 року представлено наступним чином: 
 
 Валова сума Частка перестраховика Чиста сума 
Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв) 4575 (767) 3808 
Резерв належних виплат у тому числi: 523 - 523 
Резерв заявлених але не врегульовах збиткiв 523 - 523 
Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi - - - 
Усього страхових резервiв 5098 (767) 4331 
 
Тест на адекватнiсть зобов'язань  
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягав резерв 
довгострокових зобов'язань.  
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 02-024 вiд 03.09.2013 року)  засвiдчує, що сформованi  
резерви цiлком достатнi  для покриття збиткiв за договорами, що дiють на 31.12.2015 року. 
 
6.7. Поточна кредиторська заборгованiсть на 31 грудня представлена наступним чином: 
 Код рядка 2015 рiк 2014 рiк 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 40 66 
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 300 927 
Всього страхової кредиторської заборгованостi  340 993 
6.8. Витрати з податку на прибуток 
 2015 рiк 2014 рiк 
Витрати з поточного податку на прибуток (43) (89) 
Витрати (вигода) з вiдстроченого податку на прибуток 1160 (63) 
Всього витрати з податку на прибуток 1117 (152) 
6.9.  Потенцiйнi зобов'язання Компанiї 
а) розгляд справ у судi. 
Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя не має на розглядi судових процесiв. 
б) Щодо  потенцiйних зобов'язань. 
Станом на 31 грудня 2015 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з 
необхiднiстю формування  резервiв пiд такi зобов'язання. 
6.10. Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати 
 (тис. грн.) 
 2015 рiк 2014 рiк 
Адмiнiстративнi витрати: (1377) (1831) 
Витрати на утримання персоналу  (620) (725) 
Амортизацiя основних засобiв  (93) (92) 
Iншi адмiнiстративнi  витрати (664) (1014) 
    
Витрати на збут: (448) (634) 
Витрати на утримання персоналу  (-) (-) 
Амортизацiя основних засобiв  (-) (-) 



Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (агентська,  
брокерська, комiсiйна винагорода) (433) (589) 
Витрати на маркетинг та рекламу  (-) (8) 
Iншi витрати на збут послуг (15) (37) 
Iншi операцiйнi витрати (5117) (7321) 
Усього адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат  (6942) (9786) 
 
До витрат на утримання персоналу включено витрати на: 
- виплату заробiтної плати  управлiнському персоналу в сумi  446 тис. грн. 
- нарахування єдиного соцiального внеску в сумi 174 тис. грн. Розмiри нарахування та 
сплати єдиного соцiального внеску встановлюються чинним законодавством України.  
До статтi iншi адмiнiстративнi витрати зокрема включено:  
- iнформацiйно-консультацiйнi послуги 497 тис. грн.; 
- оплата послуг, пов'язаних з господарською дiяльнiстю компанiї (нотарiальнi, юридичнi, 
кур'єрськi, банкiвськi, депозитарнi, актуарнi, послуги зв'язку, оренди i т.д.) - 123 тис. грн.; 
 
До статтi iншi операцiйнi витрати зокрема включено витрати: 
- втрати вiд змiни вартостi фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою 
вартiстю, через прибуток або збиток - 3719 тис.грн.; 
- рiзниця курсiв при придбання валюти для оплати перестраховикiв - нерезидентiв - 753 
тис. грн.; 
- рiзниця курсiв при продажу банкiвських металiв - 418 тис. грн.; 
- списання безнадiйної заборгованостi 53 тис. грн. та iнше. 
 
6.11. Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати 
            тис.грн. 
Найменування статтi 2015 рiк 2014 рiк 
Дохiд вiд участi в капiталi -  
Процентнi доходи вiд розмiщення коштiв на  депозитних рахунках 426 781 
Усього фiнансових та iнших доходiв  426  781 
Iншi фiнансовi витрати (6) (-) 
Усього фiнансових витрат та iнших витрат  (6) (-) 
 
 
6.12 Управлiння ризиками 
 Управлiння ризиками є фундаментальним для страхової дiяльностi i суттєвим елементом  
операцiй  страхової компанiї. Основнi ризики компанiї - це ринковий ризик, кредитний ризик та 
ризик лiквiдностi. 
 
Управлiння капiталом 
Полiтика Компанiї  щодо управлiння капiталом  в межах страхової та не страхової дiяльностi 
спрямована на пiдтримку достатнього рiвня капiталу, передбаченого вимогами  Закону України 
"Про страхування" та додатковими нормативними вимогами Нацкомфiнпослуг. 
Основним джерелом капiталу, який використовує Компанiя, є статутний капiтал. Вимоги щодо 
капiталу, як правило прогнозуються i оцiнюються. 
Фiнансовi ризики виникають у зв'язку з процентними  ставками, курсами валют та дольовими 
цiнними паперами, якi  знаходяться пiд впливом загальноекономiчних та галузевих змiн 
внаслiдок  кризових процесiв в економiцi країни в цiлому. 
Основний ризик, з яким стикається Компанiя у зв'язку з характером її iнвестицiй та зобов'язань - 
це процентний ризик. 
Управлiння  фiнансовими ризиками в Компанiї поєднане з iншими фiнансовими  активами i 



зобов'язаннями, не пов'язаними безпосередньо iз зобов'язаннями iз страхування. Складовою 
частиною полiтики  управлiння  страховим ризиком  є забезпечення у кожному перiодi 
наявностi достатнiх грошових потокiв для  виконання зобов'язань за договорами страхування. 
 
Управлiння активами та пасивами 
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. 
 
6.13.  Операцiї з пов'язаними сторонами 
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО24 "Розкриття 
iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться: 
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною iз суб'єктом 
господарювання, що звiтує, якщо така особа:  
- 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).  
 
 Залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на кiнець 31 грудня 2015 року 
 
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем
 Провiдний управлiнський персонал 
1 2 3 4 5 
1 Необоротнi активи - - - 
2 Запаси - - - 
3 Дебiторська заборгованiсть 8 - - 
4 Фiнансовi iнвестицiї - 21859 - 
5 Зобов'язання - - - 
 
 
 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 р. 
 
Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем
 Провiдний управлiнський персонал 
1 2 3 4 5 
1 Доходи вiд продажу - - - 
2 Комiсiйнi доходи - - - 
3 Iншi операцiйнi доходи - - - 
4 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати  
14 
 3719 59 
 
6.17. 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. 
 
 
Голова Правлiння    В.О Арбузiна 
 
 
Головний бухгалтер    В.М.Слободяник 
 
 


