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

(підпис)

Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна

МП

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 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

28.04.2015

2. Річна інформація опублікована у

29.04.2015

№77 Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.bbs.
ua/finansial_res
ults/index.php?i
d=124
(адреса сторінки)

(дата)
(дата)

в мережі Інтернет 29.04.2015
(дата)

Зміст

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

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Вiдомостi щодо участi Товариства в створеннi юридичних осiб не надається оскiльки
Товариство здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
В Товариствi не створено посади корпоративного секретаря
Товариство не користується послугами рейтингових агентств.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв), не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки, Товриство по
органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним Товариством i здiйснило приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв.
Товариство не здiйснювало виплату дивiдендiв у звiтньому перiодi.
Iнформацi про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не є обовязковою для
розриття Товариством, оскiльки, Товриство по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним
акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Товариство не здiйснювало емiсiї
облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери. випущенi емiтентом не надається, оскiльки Товариство не
здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтентом не надається, оскiльки Товариство не
здiйснювало емiсiї похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не надаєься,
оскiльки Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй у звiтному перiодi.
Iнформацiя "Опис бiзнесу" не є обовязковою для розриття Товариством, оскiльки Товариство
по органiзацiйно-правовiй формi є Приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв 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.
Вiдомостi щодо особливої iнформа та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що винекала
протягом звiтного перiоду вiдсутня.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що пiдприємство не випускло цiльовi
облiгацiї.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "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)
9
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"
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"
5) МФО банку
380913
6) Поточний рахунок
26503001032139
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
життя
Опис

Дата
Дата
закінчення
Державний орган, що видав
видачі
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
Серiя АВ
14.04.2011
Державна комiсiя з
№500008
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Термiн дiї лiцензiї безтроковий. Оскiльки термiн дiї лiцензiї
безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати
визначену лiцензiєю дiяльнiсть.
Номер
ліцензії
(дозволу)

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)
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор фiнансового департаменту СК "БРОКБIЗНЕС", Заступник Голови Правлiння з
фiнансових питань СК "БРОКБIЗНЕС", Голова Правлiння СК "БРОКБIЗНЕС"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
01.01.2012, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Призначений на посаду загальними зборами акцiонерiв вiд 28.12.2011 р. (Протокол ЗЗА
№28/12). . Повноваження посадової особи визначаються Статутом та внутрiшнiми положеннями
ТоваристваПосадова 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)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТДВ "Страхова компанiя "Охорона-життя" Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
17.11.2008, 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 Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
20344871
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.03.2012, обрано на 3 роки
9) Опис
Представник за довiренiстю Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"БРОКБIЗНЕС" Горельцев Андрiй Володимирович, Рiк народження - 1979, освiта - вища, стаж
керiвної роботи - 7 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Директор
департаменту IТ СК "БРОКБIЗНЕС", Директор з iнформацiйних технологiй та розвитку ПрАТ
"Страхова компанiя Альфа страхування", Заступник Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi
СК "БРОКБIЗНЕС".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
Оособа обiймає посаду :
- Посада: Заступник Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi.
- Найменування пiдприємства: 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
Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
20344871
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.03.2012, обрано на 3 роки
9) Опис
Представник Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС
Кузьменко Iрина Олегiвна. Рiк народження - 1964. освта - вища, стаж керiвної роботи - 19
рокiв.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Заступник Голови Правлiння СК
"БРОКБIЗНЕС", Виконавчий директор СК "БРОКБIЗНЕС". 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.
Оособа обiймає посаду :
- Посада: Виконавчий директор.
- Найменування пiдприємства: 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
Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
20344871
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.03.2012, обрано на 3 роки
9) Опис
Представник Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
Окара Iван Валерiйович. Рiк народженя - 1985, освiта вища, стаж керiвної роботи - 5
роки.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Юрисконсульт СК
"БРОКБIЗНЕС", заступник начальника юридичного вiддiлу СК "БРОКБIЗНЕС", начальник
юридичного вiддiлу СК "БРОКБIЗНЕС", директор юридичного департаменту СК
"БРОКБIЗНЕС". 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.
Особа обiймає
посаду: Директора юридичного департаменту Страхової компанiї
"БРОКБIЗНЕС" . Мiсцезнаходження : 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шахновський Анатолiй Євгенович
3) 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)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "IДК "Каскад", Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.03.2012, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Аакцiонер.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.
Особа обiймає посади:
- Посада: Голова Наглядової ради
- Найменування пiдприємства: Публiчне акцiонерне товариство "Закритий не диверсифiкований
корпоративний iнвестицiйний фонд "Каскад-Iнвест"
- Мiсцезнаходження пiдприємства: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115-А
- Посада: Голова Наглядової ради
- Найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Брокбiзнес"
- Мiсцезнаходження пiдприємства: 04050, м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватне акцiонерне товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
20344871
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.03.2012, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Представник Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС"
Дмитренко Тетяна Петрiвна. Рiк народження - 1985, освiта вища, стаж керiвної роботи - 7
рокiв.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Еекономiст - аналiтик СК
"БРОКБIЗНЕС", начальник фiнансового вiддiлу по роботi з регiональними пiдроздiлами СК

"БРОКБIЗНЕС", директор фiнансового департаменту по роботi з регiональними пiдроздiлами
СК "БРОКБIЗНЕС", директор фiнансового департаменту СК "БРОКБIЗНЕС". 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.
Особа обiймає
посаду директора фiнансового департаменту
Страхової компанiї
"БРОКБIЗНЕС". Мiсцезнаходження : 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)
14
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 Страхової компанiї
"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" .Призначена на посаду Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2014 р.
(Протокол ЗЗА №28/04). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Товариство не отримало згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова Ревiзiйної
комiсiї

Прізвище, ім' я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Шахновський
Анатолiй
Євгенович

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

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
20

20

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред' явник
а

5
0,01

6
20

7
0

8
0

9
0

0,01

20

0

0

0

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

Код за
ЄДРПОУ

Приватне акцiонерне
товариство "Страхова компанiя
"БРОКБIЗНЕС"

20344871

Прізвище, ім' я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження
04050, Шевченкiвський
р-н, м.Київ, Бiлоруська,
3
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування органу,
який видав паспорт
Усього

Кількість
акцій
(шт.)
199 960

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
99,98

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

199 960

99,98

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред' явника

Привілейовані іменні

199 960

0

0

Кількість за видами акцій

Привілейовані на
пред' явник
а
0

Прості
іменні

Прості на
пред' явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред' явник
а

199 960

0

0

0

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

чергові
X

позачергові

28.04.2014
99,98
Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Збори",
"загальнi збори") - 28 квiтня 2014 року.
Для участi в Зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 199 960 (сто
дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шiстдесят) голосiв, що складає 99,98% 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
2013 рiк.
4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу
Товариства (Правлiння Товариства) за 2013 рiк.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства
за 2013 рiк.
6.Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2013 рiк.
7.Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.
8.Про визначення розмiру дивiдендiв та порядок їхньої виплати.
(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 2013 рiк).
9.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
10.Про обрання членiв Правлiння Товариства.
11.Про затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння
Товариства (Виконавчого органу), встановлення розмiру їх винагороди та обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв iз членами Правлiння
Товариства.
Пiдсумки голосування iз зазначенням результатiв голосування з питаннь
Порядку денного номер: 1- 11.:
За 199 960 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

1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
31.01.2012

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
16/1/12

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

X. Відомості про цінні папери емітента
Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA4000021638 Акція проста Бездокумент
100
200 000
20 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/де лiстингу цiнних
паперiв емiтента на фондових бiржах - вiдсутня. 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
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
418
120
0
0
275
9
143
111
0
0
0

0

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

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
418
120
0
0
275
9
143
111
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418
120
0
0
418
120
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 - 336,58 грн.; залишкова
вартiсть - 3702,41 грн.;
Сервер DELL T110 QC
- 18150,00 грн., знос - 12856,25 грн.,
залишкова вартiсть - 5293,75 грн.;
Принтер HP Color Laser Jet 2605 w/cable - 2409,00 грн., знос -2409,00
грн.,
Автомобiль Ford Fiesta - 159016,74 грн., знос - 47705,04 грн., залишкова
вартiсть - 111311,70 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
Кредити банку
у тому числі:
Х
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Х
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
Х
за сертифікатами ФОН (за кожним

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

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

30.12.1899
X

0
0

0
X

30.12.1899
X

X

0

X

X

30.12.1899

0

0

30.12.1899

X

0

X

X

30.12.1899

0

X

30.12.1899

X

99

X

X

X

0

X

X

X
993
X
X
X
1 092
X
X
Товариство не має грошових зобов'язань за цiнними паперами,
за кредитами банку, за
фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права. За податковими зобов'язаннями
99
тис.грн. з яких: 88 тис. грн. -податок на прибуток за 2014 рiк
11 тис. грн. - податок на доходи фiзичних осiб з викупних сум;
за iншими зобовязаннями
993 тис. грн.
з яких:
заборгованiсть по перестрахових платежах ТОВ "СКОР
Перестрахування" 847 тис. грн., страховим агентам по комiсiї 29 тис. грн.; викупнi суми - 51 тис. грн.; отриманi аванси
страхових платежiв- 66 тис. грн.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2012
1
0
2
2013
1
0
3
2014
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
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
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
В 2014 роцi позачерговi збори акцiонерiв не скликались.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
3
3
0
3
0
3

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
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
В складi Наглядової ради не створено комiтетiв
(запишіть)
Інше
В складi Наглядової ради не створено комiтетiв
(запишіть)

X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом
Правлiння Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть
X
бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено
обiймати посади в органах управлiння господарських
товариств.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
X
навчання (з корпоративного управління або фінансового

менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)

X

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
Як що 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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
так
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
ні
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
так
ні
ні

конфлікт інтересів
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
X
X
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
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
Положення про iнформацiйну полiтику, Кодекс корпоративного
Інше (запишіть)
управлiння
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
так
так
так
так
так
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
так
так
ні
документи

Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

ні

так

так

ні

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

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?

Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Протягом останнiх 3 рокiв товариство не змiнювало аудитора
(запишіть)

Ні
X
X
X

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
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) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного

управління вкажіть дату його прийняття: 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 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
Заходи впливу до Товариства, включаючи членiв Наглядової ради та Правлiння Товариства,
органами державної влади протягом 2014 року не застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
До значних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом 2014 року
вiдносяться полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, зокрема припинення дiяльностi з
контрагентами на тимчасово окупованих територiях та в зонi проведення антитерористичної
операцiї.
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 2014 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 Примiток 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 2014 року вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
Оцiнка активiв протягом 2014 року не здiйснювалась у зв'язку з вiдсутнiстю фактiв
купiвлi-продажу Товариством активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової
установи розмiр (значний правочин).
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об' єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
До операцiй з пов'язаними особами вiдносяться нижче наведенi операцiї:
Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС": оренда частини офiсного примiщення сума оплати за рiк
1200,00 грн.; придбання полiсiв страхування автомобiля - 9335,76 грн.;
Оплата працi Голови Правлiння Товариства, який займає аналогiчну посаду в страховiй
компанiї "БРОКБIЗНЕС" на постiйнiй основi - 58590,55 грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку у 2014 роцi вiдсутнi.
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 "Рада Лтд"
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 20071290
Мiсцезнаходження: 01015, м.Київ, вул. Лейпцигська, 2/37
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

року

загальний стаж аудиторської діяльності
19 рокiв (з 1996 року)
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
7 рокiв
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

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
Ротацiя здiйснювалась шляхом змiни керiвника робочої групи
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
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 2014 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 2014 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 2014 року
не було.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "Рада Лтд"
аудитора - фізичної особи - підприємця)
20071290
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
01015, м.Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Лейпцигська, 2/37
аудитора
№1575, 18.05.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 41, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000028, дата видачі
19.02.2013, строк дії 31.03.2016
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2014
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
безумовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "Рада Лтд"
аудитора - фізичної особи - підприємця)
20071290
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
01015, м.Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Лейпцигська, 2/37
аудитора
№1575, 18.05.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 41, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000028, дата видачі
19.02.2013, строк дії 31.03.2016
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку,
Акцiонерам та Керiвництву Товариства
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
наданий незалежною аудиторською фiрмою
ТОВ Аудиторська фiрма "Рада Лтд"
згiдно з договором № 04-1/15 вiд 12 сiчня 2015 р.
м. Київ

30 сiчня 2015 року

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС"
станом на 31 грудня 2014 року
м. Київ
31 сiчня 2015 року

Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторської фiрми
"Рада Лтд", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в
реєстр суб єктiв аудиторської дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення
Аудиторської Палати України №101 вiд 18.05.2001 р., строк чинностi якого
подовжено до 31.03.2016 р., та Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв
та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя П № 000028
видане за рiшенням НКЦПФР № 28 вiд 19.02.13р., була проведена
аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
"Компанiя зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС" (далi Товариство, або страхова
компанiя або страховик) станом на 31.12.2014 р. у складi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд),
Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та Примiток до
фiнансової звiтностi.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом Товариства iз
використанням концептуальної основи, що ?рунтується на Мiжнародних
стандартах фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення цих фiнансових звiтiв вiдповiдно до вищезазначеної
концептуальної основи. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять
суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають
обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на
основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську
перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi
звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, складена Страховою компанiєю фiнансова звiтнiсть
вiдображає достовiрно у всiх суттєвих аспектах дiйсний фiнансовий стан
Приватного акцiонерного товариства "Компанiя зi страхування життя
"БРОКБIЗНЕС" станом на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати та
iншу наведену у цiєї звiтностi iнформацiю, викладену у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Параграф з iнших питань
Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що
вiдповiдно до вимог Мiнiстерства фiнансiв України фiнансова звiтнiсть за 2014
рiк складається за формами, встановленими нацiональними положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку.
Аудиторський звiт призначений для вказаних користувачiв та не може
використовуватись для iнших користувачiв та iншими сторонами.
Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що
дiяльнiсть i операцiї страхової компанiї, так само як i дiяльнiсть iнших
компанiй в Українi, перебувають i можуть далi перебувати протягом певного
часу пiд впливом триваючої невизначеностi в економiчному та полiтичному
середовищi України. Наша думка не була модифiкована з цього приводу.

ВИСНОВОК
щодо iнших вимог законодавчих та нормативних актiв
Аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного
товариства "Компанiя зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС" за2014 рiк, у складi
Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про
сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та
Примiток до фiнансової звiтностi була проведена аудиторами Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторської фiрми "Рада Лтд", яка здiйснює
свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в реєстр суб єктiв

аудиторської дiяльностi №1575, виданого згiдно рiшення Аудиторської Палати
України №101 вiд 18.05.2001 р., строк дiї свiдоцтва подовжено за рiшенням АПУ
№ 229/4 вiд 31.03.2011 р. до 31 березня 2016 року, та Свiдоцтва про внесення до
реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних
паперiв серiя П № 000028 видане за рiшенням НКЦПФР № 28 вiд 19.02.13р.
Аудиторську перевiрку проведено з 12 сiчня 2015 р. по 30 сiчня 2015 р.
згiдно договору № 04-1/15 вiд 12 сiчня 2015 р. мiж Товариством з обмеженою
дiяльнiстю Аудиторська фiрма "Рада Лтд" та Приватним акцiонерним
товариством "Компанiя зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС".
Мiсцезнаходження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська
фiрма "Рада Лтд": м. Київ, Залiзничне шосе, 47.
Поштова адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 2/37, тел. 507-25-56.
Перевiрка проводилась згiдно вимог Законiв України "Про цiннi папери та
фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства", "Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв в Українi", "Про страхування", "Про аудиторську
дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня
2011 року № 1360 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28
листопада 2011 р. за N 1358/20096.
Вiдповiдальною особою за проведення перевiрки є аудитор Маслова Свiтлана
Миколаївна,сертифiкат серiї А № 005378 вiд 28.04.94 р.(строк дiї до28
квiтня2018 року).
Дата видачi аудиторського висновку - 30 сiчня 2015 року.
1.

Основнi вiдомостi про емiтента.

Повна назва: Приватне акцiонерне товариство "Компанiя зi страхування життя
"БРОКБIЗНЕС" (далi за текстом Товариство).
Код ЄДРПОУ - 35529829.
Товариство було зареєстровано 15.11.2007 р. Шевченкiвською районною у м.
Києвi державною адмiнiстрацiєю як вiдкрите акцiонерне товариство.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: Серiя А01 № 795119, дата
проведення державної реєстрацiї 15.11.2007р., дата замiни свiдоцтва про
державну реєстрацiю 17.03.2011 р.
Нова редакцiя Статуту: 13.03.2012 р. номер запису №10741060008027737
Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя.
Юридична адреса: 04050, Україна, м. Київ, вул. Бiлоруська,3.
Основнi види дiяльностi вiдповiдно до установчих документiв: страхування,
перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням

страхових резервiв та їх управлiнням.
Згiдно довiдки iз статистики основний i єдиний вид дiяльностi за КВЕД-2010
65.11 Страхування життя; Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ S.12502
Приватнi страховi корпорацiї та недержавнi пенсiйнi фонди.
Страхова дiяльнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до отриманої лiцензiї: Лiцензiя
на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя серiя АВ №
500008, дата видачi 14.04.2011 р.; строк дiї лiцензiї: з 17.04.2008 безстроковий.
Товариство не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй чи
представництв.
2. Статутний капiтал
Згiдно п. 7.2 Статуту Товариства, в новiй редакцiї, що зареєстрована 13.03.2012
року Державним реєстратором Шевченкiвської районної у м. Києвi державної
адмiнiстрацiї, Статутний капiтал товариства становить 20 000 000,00 (двадцять
мiльйонiв) гривень, який подiляється на 200 000 (двiстi тисяч) простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 (сто) гривень кожна.
Сплату внескiв грошовими коштами до статутного капiталу Товариства на суму
20 000 000,0 (двадцять мiльйонiв) гривень пiдтверджено банкiвськими
виписками та платiжними документами.
Таким чином, станом на 31.12.2014 р. Статутний капiтал Товариства
сформований повнiстю. Величина статутного капiталу, вiдображена в Балансi
(Звiтi про фiнансовий стан) Товариства, вiдповiдає розмiру статутного капiталу,
зазначеному у його Статутi.
Реєстр власникiв ведеться Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний
депозитарiй України", мiсцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул.
Б.Грiнченка, буд.3, АВ № 581322 вiд 19.06.2006 р.
Згiдно iнформацiї, наданої страховою компанiєю, станом на 31.12.2014 р.
акцiонерами Товариства є:
- ПрАТ "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" - 199 960 (сто дев'яносто дев'ять
тисяч дев'ятсот шiстдесят) простих iменних акцiй загальною вартiстю 19 996
000, 00 (дев'ятнадцять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто шiсть тисяч) гривень, що
складає 99,98 % Статутного капiталу;
- Загребной Вадим Миколайович (громадянин України, iден. код 2097009572) 20 (двадцять) простих iменних акцiй загальною вартiстю 2 000, 00 (двi тисячi)
гривень, що складає 0,01% Статутного капiталу;
- Шахновський Анатолiй Євгенович (громадянин України, iден. код 2405612698)
20 (двадцять) простих iменних акцiй загальною
вартiстю 2 000, 00 (двi тисячi) гривень, що складає 0,01% Статутного капiталу;

3. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї.
3.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Згiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого
рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360 та зареєстрованого в
Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096 та з метою
реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України, було розраховано
вартiсть чистих активiв Товариства. Розрахунок було здiйснено iз використанням
"Методичних рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", якi були схваленi Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд
17.11.2004р.
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року становить 24
961 тис. грн., що бiльше величини зареєстрованого статутного капiталу страхової
компанiї та вiдповiдає вимогам законодавства.
3.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних
паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо
виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у
вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено
суттєвих невiдповiдностей.
3.3.

Виконання значних правочинiв

Нами проведено процедури перевiрки виконання значних правочинiв (10 i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Статутом Товариства встановлено, що рiшення про вчинення значного
правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом
такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50
вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить затвердження договорiв
(угод), якi передбачають придбання Товариством товарiв, робiт, послуг (окрiм
страхових), на суму, що перевищує 300 000 (Триста тисяч) гривень та прийняття
рiшень щодо вiдчуження майна Товариства на суму, що перевищує 300 000

(Триста тисяч) гривень з урахуванням обмежень, встановлених Законом України
"Про акцiонернi товариства" щодо значних правочинiв.
За результатами виконаних процедур ми дiйшли висновку, що протягом 2014
року в Товариствi не було вчинення значних правочинiв.
3.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Нами проведено процедури перевiрки стану корпоративного управлiння
Товариства.
Протягом звiтного року функцiонували наступнi органи корпоративного
управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв;
Наглядова рада;
Виконавчий орган - Правлiння;
Ревiзiйна комiсiя.
В 2012 роцi Рiшенням Наглядової ради Товариства було створено Службу
внутрiшнього аудиту (контролю). В своїй роботi Служба внутрiшнього аудиту
(контролю) керується Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю)
Приватного акцiонерного товариства "Компанiя зi страхування життя
"БРОКБIЗНЕС" , затвердженого Наглядовою Радою Приватного акцiонерного
товариства "Компанiя зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС" (Протокол №
2112/01 вiд 21 грудня 2012 р.). Наведене положення регламентує
вiдповiдальнiсть, органiзацiйний статус та повноваження Служби внутрiшнього
аудиту (контролю) Товариства.
Протягом звiтного перiоду Службою внутрiшнього аудиту (контролю)
Товариства виконувався план аудиторських перевiрок на 2014 рiк. За
результатами перевiрок складалися пiдсумковi документи (аудиторськi звiти),
якi розглядалися Наглядовою Радою Товариства та на засiданнях Правлiння.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства також
здiйснюється ревiзiйною комiсiєю вiдповiдно до повноважень, визначених в
Статутi.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного
управлiння, можна зробити висновок, що, система корпоративного управлiння,
вiдповiдає Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства".
Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння"
повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв
корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
3.5.Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства.

Ми розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень
(пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають
вiд аудитора Мiжнароднi стандарти аудиту з метою попередження викривлень
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Вiдповiдно до отриманих пояснень, якi були розглянутi нами, як того вимагають
Мiжнароднi стандарти аудиту, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти
шахрайства або пiдозри у шахрайствi, що можуть вплинути на дiяльнiсть
Товариства. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти
таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за
фiнансову iнформацiю або iнших осiб.
За результатами проведених аудиторських процедур не отримано свiдчень
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства.
м. Київ, 30 сiчня 2015 року
Директор з питань аудиту
Аудиторська фiрма "Рада Лтд"
Маслова С.М.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi вiд 18.05.2001
р. №1575 (продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 р.
№229/4 - до 31.03.16 р. )
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiдповiдно до
Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11 липня 2013 р. № 2193, реєстрацiйний
номер 41 (строк дiї свiдоцтва до 31 березня 2016 року).
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв вiд
19.02.2013 р. Серiя П № 000028 (строком дiї до 31.03.16р.)
Сертифiкат аудитора серiя А Аудиторської палати України №005378 (термiн
чинностi продовжено Рiшенням Аудиторської палати України вiд 28.04.2013 №
265/2 - до 28.04.18 р.)

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Компанiя
зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Вид економічної
Страхування життя
діяльності
Середня кількість працівників: 9
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

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

35529829

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

65.11

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

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

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

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

30
30
(0)
0
418
471
( 53 )
0
0
(0)
0
0
(0)

244
292
( 48 )
0
120
190
( 70 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

30 093

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

25 578
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
30 541

0
25 942

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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

636
38
0
0
598
0
0
0

68
68
0
0
0
0
0
0

1125

45

35

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

0
5
0
64
0
42
0
4 731
0
4 321
0
1 066

0
5
0
49
0
13
0
5 433
0
5 432
0
767

1181
1182
1183
1184
1190
1195

1 066
0
0
0
0
6 589

767
0
0
0
0
6 370

1200

0

0

1300

37 130

32 312
На кінець
звітного
періоду
4
20 000
0
0
3 001
3 000
0
346
1 614
(0)
(0)
0
24 961

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

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

20 000
0
0
3 001
3 000
0
284
6 637
(0)
(0)
0
29 922

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

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

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

1 097
0
0
0
0
0
0
0
5 085

1 161
0
0
0
0
0
0
0
5 098

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

5 082
3
0
0
0
0
0
6 182

4 575
523
0
0
0
0
0
6 259

1600
1605

0
0

0
0

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

0
0
86
86
0
0
0
0
0
940
0
0
0
0
1 026

0
0
99
88
0
0
66
0
0
927
0
0
0
0
1 092

1700

0

0

1800
1900

0
37 130

0
32 312

Керівник

Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна

Головний бухгалтер

Слободяник Валентина Миколаївна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Компанiя
зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС"

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

35529829

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

1 631
2 313
( 682 )
0

2 029
2 968
( 939 )
0

2014

0

0

2050
2070

(0)
( 513 )

(0)
( 210 )

2090

1 118

1 819

2095

(0)

(0)

2105

2 059

107

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 019

157
157
0
69

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 831 )
( 634 )
( 7 321 )

( 1 159 )
( 832 )
( 573 )

2181

4 515

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 5 590 )
0
781

( 412 )
1 071
792

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

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

4
0
(0)
(0)
(4)
0

2290

0

1 451

2295
2300

( 4 809 )
-152

(0)
-201

2305

0

0

2350

0

1 250

2355

( 4 961 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-4 961

0
1 250

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
24
Витрати на оплату праці
2505
524
Відрахування на соціальні заходи
2510
201
Амортизація
2515
92
Інші операційні витрати
2520
8 945
Разом
2550
9 786
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
30
444
163
27
1 900
2 564
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

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

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна

Головний бухгалтер

Слободяник Валентина Миколаївна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Компанiя
зi страхування життя "БРОКБIЗНЕС"

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

35529829

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2014 рік
Форма №3

Стаття

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

Код
рядка

2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
66
0

0
1
0
0
0
74
71

3025

78

27

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
2 105
0
1 418

0
0
0
2 639
0
153

3100
3105
3110
3115
3116

( 1 077 )
( 426 )
( 218 )
( 169 )
( 86 )

( 1 569 )
( 365 )
( 183 )
( 102 )
( 31 )

3117

(0)

(0)

3118

( 83 )

( 71 )

3135
3140
3145

(0)
(8)
(0)

(0)
(8)
(0)

3150

( 1 171 )

( 872 )

3155
3190
3195

(0)
( 612 )
-14

(0)
( 203 )
-337

3200

0

0

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

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

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

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

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
0

(0)
0

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

716

747

3345
3350
3355
3360
3365

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

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

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
716
702
4 731
0
5 433

(0)
747
410
4 321
0
4 731

Керівник

Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна

Головний бухгалтер

Слободяник Валентина Миколаївна

Приватне акцiонерне товариство "Компанiя зi
страхування життя "БРОКБIЗНЕС"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

35529829

Звіт про власний капітал
За 2014 рік
Форма №4

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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

2
4000
4005

3
20 000
0

4
0
0

5
3 001
0

6
284
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
6 637
0

4010
4090
4095

0
0
20 000

0
0
0

0
0
3 001

0
0
284

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
29 922
0

0
0
6 637

0
0
0

0
0
0

0
0
29 922

0

-4 961

0

0

-4 961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4210

0

0

0

62

-62

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
20 000

0
0

0
3 001

62
346

-5 023
1 614

0
0

0
0

-4 961
24 961

Керівник

Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна

Головний бухгалтер

Слободяник Валентина Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Змiст примiток до фiнансової звiтностi
1. Iнформацiя про компанiю
2.Основи подання фiнансової звiтностi
3.Принципи облiкової полiтики
4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
5. Примiтки до фiнансової звiтностi
5.1 Основнi засоби та нематерiальнi активи
5.2 Фiнансовi активи
5.2.1 Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або
збиток
5.3 Запаси
5.4 Грошовi кошти та їх еквiваленти
5.5 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
5.6 Резервний капiтал
5.7 Страховi резерви та забезпечення
5.8 Iншi зобов'язання
5.9 Потенцiйнi зобов'язання Страхової компанiї
5.10 Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
5.11 Iншi операцiйнi доходи
5.12 Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати
5.13 Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати
5.14 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
5.15 Операцiйнi сегменти
5.16 Управлiння ризиками
5.17 Операцiї з пов'язаними сторонами
5.18 Подiї пiсля дати балансу
1. 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
bbs.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 присвоєнийНацкомфiнпослуг
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.
безстроковий
2. Основи подання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до положень Постанови Кабiнету Мiнiстрiв
№ 419 вiд 28 лютого 2000 року зi змiнами вiд 30 листопада 2011р. на базi Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) на основi правил облiку за початковою
вартiстю, з урахуванням змiн, внесених у вартiсть активiв та зобов'язань на основi їх

справедливої вартостi. Основнi принципи облiкової полiтики, якi були використанi при
пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, викладенi нижче.
Протягом 2014 року Компанiєю застосовувались наступнi стандарти та тлумачення:
Номер стандарту
Назва стандарту
МСФЗ 1
Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
МСФЗ 2
Платiж на основi акцiй
МСФЗ 3
Об`єднання бiзнесу
МСФЗ 4
Договори страхування
МСФЗ 5
Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
МСФЗ 7
Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї
МСФЗ 8
Операцiйнi сегменти
МСБО 1
Подання фiнансових звiтiв
МСБО 2
Запаси
МСБО 7
Звiт про рух грошових коштiв
МСБО 8
Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
МСБО 10
Подiї пiсля дати балансу
МСБО 12
Податки на прибуток
МСБО 16
Основнi засоби
МСБО 17
Оренда
МСБО 18
Дохiд
МСБО 19
Виплати працiвникам
МСБО 21
Вплив змiн валютних курсiв
МСБО 23
Витрати на позики
МСБО 24
Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
МСБО 32
Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї
МСБО 33
Прибуток на акцiю
МСБО 34
Промiжна фiнансова звiтнiсть
МСБО 36
Зменшення корисностi активiв
МСБО 37
Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи
МСБО 38
Нематерiальнi активи
МСБО 39
Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
МСБО 40
Iнвестицiйна нерухомiсть
Ця фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України - гривнях, якщо iнше не
зазначено в окремих звiтах та примiтках. Одиниця вимiру - тисяча гривень.
3. Принципи облiкової полiтики
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.
Фiнансовi звiти складенi на основi принципу безперервної дiяльностi Компанiї, який передбачає
реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань при звичайному веденнi господарської дiяльностi.
Складення фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх
оцiнок та припущень. Через невизначенiсть, властиву здiйсненню таких попереднiх оцiнок,
фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах, можуть базуватися на сумах, що
вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок.
Суттєвi критерiї визнання та оцiнки видiв активiв та зобов'язань, доходiв та витрат якi
застосовувались при пiдготовцi цих фiнансових звiтiв наведенi в наступних примiтках.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi
вiльно конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у вартостi. Грошовi

кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, та залишки на поточних рахунках в
банкiвських установах.
Фiнансовi активи - основнi термiни, пов'язанi з оцiнкою. Залежно вiд мети з якою вони були
придбанi, фiнансовi активи класифiкуються як такi, що:
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток,
що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою вартiстю
займи та дебiторську заборгованiсть,
фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються або за справедливою
вартiстю, або за собiвартiстю.
Основнi засоби.
Основнi засоби оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi
за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi
чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього
об'єкту.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для
використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного
перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний
метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi.
Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi:
Види об'єктiв Строк корисного використання (рокiв)
Комп'ютери та обладнання до них, принтери, банкомати, телефони 5
Сервери
2
Автотранспорт
5
Iншi 4
Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення використовуються протягом строку оренди
примiщень.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Компанiєю за первiсною
вартiстю, яка складається з цiни придбання та iнших витрат, пов'язаних iз приведенням їх у стан
придатний для використання, та вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю за
вирахування накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом.
Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних активiв:
Найменування групиСтрок корисного використання (рокiв)
Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне
забезпечення. 5
Iншi нематерiальнi активи 5
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi -

Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi
є активами з невизначеним строком
використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї.
Оренда
Усi договори оренди класифiкованi як оперативна оренда. Оренднi платежi визнаються
витратами на прямолiнiйнiй основi.
Фiнансовi зобов'язання. Фiнансовi зобов'язання визнаються коли Компанiя стає стороною
контрактних умов, що стосуються фiнансових зобов'язань. Процентнi витрати, що пов'язанi з
фiнансовими зобов'язаннями вiдображаються в складi процентних витрат.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або
доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та визнаються у
складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються у складi iншого
сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки вони пов'язанi з
угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi iншого сукупного
доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових
зобов'язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковими базами активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi.Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань оцiнюються за податковими
ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного перiоду, якi повиннi
застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi рiзницi або коли будуть
використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий актив для тимчасових
рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiв облiковується лише у
разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй оподатковуваний прибуток, за яким
можуть бути реалiзованi вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2014 роцi становила 18%, вiд страхової дiяльностi - 0% та 3%, вiд
торгiвлi цiнними паперами - 10% та 18% за вiдповiднi перiоди.
Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Звичайнi акцiї за номiналом класифiкуються як власний
капiтал. Будь-яка надмiрна сума справедливої вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну
вартiсть випущених акцiй, облiковується як емiсiйний дохiд у складi власного капiталу.
Валюта вимiру та подання.Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного
економiчного середовища, в якому вона функцiонує. Функцiональною валютою та валютою
представлення звiтностi є нацiональна валюта України - гривня (надалi - "гривня" або "UAH").
Всi суми в звiтностi наведено в тисячах гривень.
Резерви.
Компанiя формує i веде облiк таких резервiв iз страхування життя:
а) довгострокових зобов'язань (математичнi резерви)
Загальна величина резерву довгострокових зобов'язань (математичного резерву) дорiвнює сумi
резервiв довгострокових зобов'язань (математичних резервiв), якi визначаються на будь-яку дату
окремо по кожному договору страхування життя.
Величина резервiв iз страхування життя обчислюється актуарно окремо по кожному договору
згiдно Методикою формування резервiв iз страхування життя, затвердженої Роспорядженням
Держфiнпослуг України вiд 27.01.2004 р. № 24 зi змiнами згiдно Розпорядження Державної
комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 110 вiд 01.03.2011 р.
б) належних виплат страхових сум
Резерв належних виплат формується згiдно з Положенням про формування резервiв iз
страхування життя Приватного акцiонерного товариства "Компанiя зi страхування життя
"БРОКБIЗНЕС", яке розроблено згiдно з Методикою формування резервiв iз страхування життя,

затвердженої Розпорядженням Держфiнпослуг України вiд 27.01.2004 р. № 24 зi змiнами згiдно
Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 110 вiд
01.03.2011 р.
Резерв належних виплат страхових сум складається з:
1. Резерву заявлених, але неврегульованих збиткiв за договорами страхування життя
Величина резерву заявлених, але неврегульованих збиткiв, 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 заявлено Страховику у
встановленому законодавством та Договором 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 Страховик отримав заяву, але не прийняв
рiшення щодо виплати або прийняв рiшення здiйснити виплату такої суми, але не здiйснив цю
виплату на дату розрахунку резерву. У разi, якщо на дату розрахунку резерву за Договором
страхування життя такi страховi суми вiдсутнi, то сумарний розмiр таких страхових сум
вважається рiвним нулю.
б) при настаннi термiнiв здiйснення виплати за страховим випадком дожиття, за яким згiдно
умов Договору не вимагається заява на виплату. У цьому випадку з метою розрахунку резерву за
кожним Договором страхування життя використовується сума таких виплат за цим Договором,
якi Страховик повинен був сплатити на звiтну дату згiдно умов Договору, але не сплатив, та за
якими згiдно умов Договору не вимагається заява на виплату. У разi, якщо на дату розрахунку
резерву за Договором страхування життя такi виплати вiдсутнi, то сума таких резервiв
вважається рiвною нулю.
в) у зв`язку з достроковим припинення дiї Договору або iз змiнами умов Договору. У цьому
випадку з метою розрахунку резерву за кожним Договором страхування життя використовується
сумарний розмiр викупних сум, якi Страховик має сплатити за цим Договором згiдно його умов.
2. Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi
Розрахунок резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi, не формуються i дорiвнюють
нулю.
Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного
звiтного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов'язання адекватними.
Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення
балансової вартостi страхового зобов'язання на основi аналiзу майбутнiх грошових потокiв.
Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням
вiдповiдних вiдстрочених аквiзацiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є
неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестачу
необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Страхова компанiя виключає страхове зобов'язання iз звiтностi тiльки, коли воно погашене,
тобто коли вказанi в договорi зобов'язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї
закiнчився.
Iнформацiя за операцiйними сегментами. Компонент Компанiї розглядається як операцiйний
сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фiнансова iнформацiя, яка дозволяє
керiвництву приймати рiшення вiдносно розподiлу ресурсiв. З огляду на це, облiковими
сегментами Компанiї є
види страхових продуктiв. Доходи та певнi витрати сегментiв
регулярно аналiзуються керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному
органу. В той же час, слiд зазначити, що iнформацiя про активи та зобов'язання в розрiзi
сегментiв Компанiєю не розраховується, та не надається керiвному органу, який вiдповiдає за
прийняття рiшень. Зважаючи на вiдсутнiсть такої iнформацiї та неефективнiсть її отримання,
iнформацiя про активи та зобов'язання сегментiв в звiтностi не наводиться.

4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Принципи облiкової полiтики, застосованi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдають
тим, що застосовувалися Компанiєю у рiчнiй фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31
грудня 2013 р., за винятком застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй на 1 сiчня 2014 р.,
перелiк яких зазначено нижче:
Поправки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань"
Поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Знецiнення активiв" "Розкриття iнформацiї про вартiсть
очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв"
Поправки до МСФЗ (IAS) 39 "Новацiя похiдних iнструментiв та продовження облiку
хеджування"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IFRS) 27 "Iнвестицiйнi органiзацiї"
Роз`ясненнядо КРМФЗ (IFRIC) 21 "Обов`язковi платежi"
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Пенсiйнi програми iз встановленими виплатами: внески для
працiвникiв".
Перелiченi вище стандарти не мають суттєвого впливу на фiнансове положення та фiнансовий
результат Товариства.
Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць"
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 "Роз`яснення припустимих методiв
амортизацiї"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11
"Облiк придбання долей участi в спiльних операцiях"
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодоноснi рослини"
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод долевої участi в окремої фiнансової звiтностi"
Що стосується застосування вказаних стандартiв та iнтерпретацiй вони не матимуть суттєвого
впливу на звiтнiсть 2015 року, оскiльки не будуть застосовуватись Товариством ранiше їх
вступу в чиннiсть (в основному з 01 сiчня 2016 року).
Що стосується МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти, Товариство не буде застосовувати оновлений
МСФЗ (IFRS) 9 з 1 сiчня 2015 року, оскiльки термiн чинностi стандарту перенесений.
5. Примiтки до фiнансової звiтностi
5.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Таблиця 5.1Основнi засоби та нематерiальнi активи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтiБудiвлi, 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 2013 року: 264
1
30
295
1.1
Первiсна (переоцiнена) вартiсть 353
2
7
30
392

Знос на 1 сiчня 2013 року 89
2
6
97
Надходження 18
159
177
Полiпшення основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв
4
Передавання -61
7
68
4.1
Вибуттяпервiсна (переоцiнена) вартiсть 61
7
68
4.2
Вибуття накопичена амортизацiя 61
7
68
5
Амортизацiйнi вiдрахування
7
16
1
24
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 2013року:
275
143
30
448
9.1
Первiсна (переоцiнена) вартiсть 310
159
2
30
501
9.2
Знос на 31 грудня 2013 року
35
16
2
53
1.2
2
3

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
1

9.2

Знос на 31 грудня 2014 року
118

20

48

2

-

-

-

48

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 - 23тис. грн. (2013 рiк: 68тис. грн.).
5.2 Фiнансовi активи
5.2.1 Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, через прибуток або
збиток.
У складi iнвестицiй, що облiковуються за справедливою вартiстю, облiковуються корпоративнi
права в наступну компанiю:
- Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний
корпоративний iнвестицiйний фонд "БРОКБIЗНЕС", резидент України, доля участi становить на
31.12.2014 р. - 17,8826%.
Компанiя володiє менше 20% прав голосу в об'єктi iнвестування, але
для облiку вказаної
нвестицiї Компанiя керується вимогами Облiкової полiтики Материнської компанiї щодо
iнвестицiй в асоцiйованi компанiї, в зв'язку з цим компанiя облiковує вказанi iнвестицiї
вiдповiдно до МСФЗ 39 у категорiї за справедливою вартiстю.
5.3 Запаси
Станом на 31.12.2014 р. Компанiєю було проведено оцiнку вартостi запасiв на вiдповiднiсть їх
вартостi вимогам МСБО 2. Балансова вартiсть запасiв не перевищує чистої вартостi їх реалiзацiї.
Рядок
1
1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5

Найменування статтiПримiтки
2014 рiк
2013 рiк
2
3
4
5
Разом залишки запасiв на кiнець року, в тому числi:
Матерiали
Паливо
4
1
Запаснi частини
Iншi запаси
64
635

2
3
4

Вiднесено на витрати запасiв в поточному роцi
Списано запасiв протягом поточного року
Вартiсть запасiв в заставi
-

24
-

68

636

30
-

5.4 Грошовi кошти та їх еквiваленти
Активи, що класифiкованi Компанiєю як грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають обмежень
у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України.
Таблиця 5.6 Аналiз якостi еквiвалентiв грошових коштiв станом на 31 грудня 2014 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтiСума Усього
1
2
4
5
1
Готiвковi кошти в касi Компанiї 1
1
1.1
Комерцiйнi банки iз рейтингом "iнвестицiйний" 5432 5432

1.2

З рейтингом нижче iнвестицiйного Усього еквiвалентiв грошових коштiв

5433

5433

5.5 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статтiКiльк-ть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї (тис. шт.)
Номiнальна
вартiсть акцiй (тис. грн.) Емiсiйний дохiд (тис. грн.)
1
2
3
4
5
6
1
Залишок на 01сiчня 2013 року
200
200
20 000 3000
2
Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 3
Залишок на кiнець дня 31 грудня 2013року
200
200
20 000 3 000
4
Внески за акцiями (паями, частками) нового випуску 5
Залишок на кiнець дня 31 грудня 2014 року
200
200
20 000 3 000
Всi акцiї є простими, надають акцiонерам наступнi права:
- брати участь в управлiннi справами страхової компанiї в порядку, визначеному чинним
законодавством України та Статутом;
- брати участь у розподiлi прибутку страхової компанiї та одержувати дивiденди вiдповiдно до
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть страхової компанiї в обсягах, визначеному чинним
законодавством України;
- вiдчужувати акцiї страхової компанiї в порядку, визначеному цим Статутом та чинним
законодавством України;
- iншi права згiдно з Статутом та чинним законодавством України.
Привiлеї та обмеження для певних груп акцiонерiв вiдсутнi.
Страхова компанiя не випускала акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i
контрактiв з продажу.
В 2014 роцi страховою компанiєю не здiйснювались випуски акцiй.
5.6 Резервний капiтал
Рядок
1
1
2

Найменування статтi2014 рiк
2
3
4
Резервний капiтал 364
284
Усього резерви
364
284

2013 рiк

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
2014 роцi за рiшенням зборiв акцiонерiв до резервного капiталу вiдраховано 5% вiд суми
чистого прибутку товариства за 2013 рiк. Загальна сума резерву на 31.12.2014 р. становить 346
тис. грн..
5.7 Страховi резерви та забезпечення

Таблиця 5.10 Резерви за зобов'язаннями та забезпечення за 2014 рiк
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статтi2014 рiк
2013 рiк
1
2
3
4
1
Страховi резерви
5098 5085
1.1
Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв)
4575 5082
1.2.
Резерв належних виплат
523
3
2
Частка перестраховика в страхових резервах
767
1066
2.1
Частка перестраховика в резервi довгострокових зобов'язань 767 1066
2.2
Частка перестраховика в резервi належних виплат
0
0
3
Забезпечення виплат працiвникам 0
0
Тест на адекватнiсть зобов'язань
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягав резерв
довгострокових зобовязань.
Результат тесту адекватностi сформованих резервiв довгострокових зобов'язань, виконаний
актуарiєм Кудра Д.Ю. (свiдоцтво про право займатися актуарними розрахунками та
посвiдчувати їх, реєстрацiйний номер 01-010 вiд 25.07.2013 року) засвiдчує, що сформованi
резерви цiлком достатнi для покриття збиткiв за договорами, що дiють на 31.12.2014 року.
5.8 Iншi зобов'язання
Таблиця 5.8.1 Iншi поточнi зобов'язання
Рядок
1
1
2
3
4
Облiк

Найменування статтi2014 рiк
2013 рiк
2
3
4
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю927
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
Усього iнших зобов'язань 1092 1026

(тис. грн.)
940
99
66

86
-

iнших зобов'язань здiйснюється за собiвартiстю.

5.9 Потенцiйнi зобов'язання Страхової компанiї
а) Розгляд справ у судi.
Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя не має на розглядi судових процесiв.
б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань.
Податковi перiоди залишаються вiдкритими для перевiрки контролюючими органами щодо
нарахованих податкiв протягом трьох рокiв з дати узгодження податкового зобов'язання
(граничного термiну для подання податкової декларацiї або подання уточнюючої декларацiї). За
певних обставин перевiрки можуть здiйснюватись i щодо бiльших перiодiв,
Станом на 31 грудня 2014 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з
виникненням податкових зобов'язань. Страхова компанiя своєчасно складає i подає податкову

звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв.
в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Станом на кiнець 2014 року у Страхової компанiї не iснують контрактнi зобов'язання, пов'язанi
iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв.
г) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди).
Таблиця 5.9.1 Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний
лiзинг (оренду)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi2014 рiк
2013 рiк
1
2
3
4
1
До 1 року
2
Вiд 1 до 5 рокiв
1,2
1,2
3
Понад 5 рокiв
4
Усього
1,2
1,2
У Страхової компанiї не має укладених угод щодо надання в суборенду майна, отриманого
Страховою компанiєю в оперативну оренду станом на звiтну дату 31 грудня 2014 року.
?) дотримання особливих вимог.
Договори, укладенi Страховою компанiєю, не мiстять особливих вимог щодо дотримання
певних умов.
д) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням,
користуванням та розпорядженням ними.
У Страхової компанiївiдсутнi активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження,
пов'язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними.
5.10 Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi2014 рiк
2013 рiк
1
2
3
4
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами:
4
Страховi виплати та страховi вiдшкодування
(55) (168)
5
Виплати викупних сум
(458) (42)
6
Витрати, пов'язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати)
(-)
7
Iншi витрати, що належать до собiвартостi реалiзованих страхових послуг (-)
8
Усього:
(513) (210)

(-)
(-)

5.11 Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi2014 рiк
2013 рiк
1
2
3
4
1
Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв та iнших послуг (виконання робiт) 2
Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 127
68
3
Частки викупних сум, що компенсуються перестраховиками 4
Суми, що повертаються iз централiзованих страхових резервних фондiв
-

5
6
7

Суми, вiд реалiзацiї права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки
Iншi операцiйнi доходи
892
1
Усього iнших операцiйних доходiв
1019 69

-

5.12 Адмiнiстративнi, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi2014 рiк
2013 рiк
1
2
3
4
Адмiнiстративнi витрати: (1831) (1159)
1
Витрати на утримання персоналу (725) (607)
2
Амортизацiя основних засобiв
(92) (27)
3
Iншi адмiнiстративнi витрати
(1014) (525)
4
5
Витрати на збут:
(634) (832)
6
Витрати на утримання персоналу (-)
(188)
7
Амортизацiя основних засобiв
(-)
(-)
8
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування (агентська,
брокерська, комiсiйна винагорода) (589) (637)
9
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв перестрахування (агентська,
брокерська, комiсiйна винагорода) (-)
(-)
10
Витрати на маркетинг та рекламу (8)
(-)
11
Iншi витрати на збут послуг (37) (7)
Iншi операцiйнi витрати
(7321) (573)
12
Усього адмiнiстративних, збутових та iнших операцiйних витрат
(9786) (2564)
До витрат на утримання персоналу включено витрати на:
виплату заробiтної плати управлiнському персоналу в сумi 524 тис. грн.
нарахування єдиного соцiального внеску в сумi 201тис. грн. Розмiри нарахування та
сплати єдиного соцiального внеску встановлюються чинним законодавством України.
До статтi iншi адмiнiстративнi витрати зокрема включено:
iнформацiйно-консультацiйнi послуги 951 тис. грн.;
оплата послуг, пов'язаних з господарською дiяльнiстю компанiї (нотарiальнi, юридичнi,
кур'єрськi, банкiвськi, депозитарнi, послуги зв'язку, оренди i т.д.) -25 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 - 4515 тис. грн.;
вiдрахування в резерви довгострокових зобов'язань 2371 тис. грн.;
рiзниця курсiв при придбання валюти 221 тис. грн.;
витрати на благодiйнi внески 38 тис. грн.;
списання безнадiйної заборгованостi 123 тис. грн. та iнше.
5.13 Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi2014 рiк
2013 рiк
1
2
3
4
1
Дохiд вiд участi в капiталi 1071
2
Доходи вiд депозитiв
781
792

3
4
5
7
8
9
10

Iншi фiнансовi доходи
Iншi доходи 4
Усього фiнансових та iнших доходiв
781
Проценти за користування кредитами
(-)
Iншi фiнансовi витрати
(-)
(-)
Iншi витрати (-)
(4)
Усього фiнансових витрат та iнших витрат

1867
(-)

(-)

(4)

5.14 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi2014 рiк
2013 рiк
1
2
3
4
1
Прибуток (збиток) до оподаткування
(4809) 201
2
Поточний податок на прибуток
(89) (86)
3
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
(881) 4
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань (818) 115
5
Усього витрати (доходи) на податок на прибуток
(152) (201)
6
Прибуток (збиток) поточного року (4961) 1250
* при визначеннi вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань, суми податку на прибуток
було визначено за ставкою 18%.
5.15 Операцiйнi сегменти
За кiлькiсною ознакою операцiйними сегментами є сегменти по видах страхових
продуктiв. Бiльш докладну iнформацiю про доходи та витрати в розрiзi сегментiв Компанiї
розкрито в Роздiлi 2 "Показники дiяльностi iз страхування життя", якi, в складi страхової
звiтностi, надаються в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг.
5.16 Управлiння ризиками
Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв, операцiйних
ризикiв та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе ринковi ризики i ризик
лiквiдностi. Основними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є контроль за тим, щоб
схильнiсть до ризикiв залишалась в цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними
ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою
мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв.
Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами при
виконаннi своїх фiнансових зобов'язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується
затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв.
Активи компанiї, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг, розмiщуються виключно в банкiвських установах "iнвестицiйного"
рiвня та в
високолiквiдних цiнних паперах. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi
контролюється за допомогою розмiщення спецiалiзованої звiтностi.
Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного
контролю за їх виконанням на кожному етапi.

Управлiння юридичним ризиком здiйснюється за допомогою вiдповiдного юридичного
департаменту, до функцiї якого належить контроль за наявнiстю таких ризикiв та їх
врегулювання.
5.17 Операцiї з пов'язаними сторонами
Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним
контролем, або одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу або може справити значний
вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожної
можливої пов'язаної сторони, особлива увага придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх
юридичнiй формi.

Таблиця. Залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на кiнець 31 грудня 2014 року
Рядок Найменування статтiМатеринська компанiя
Провiдний управлiнський персонал
1
2
3
4
5
1
Необоротнi активи 2
Запаси 3
Дебiторська заборгованiсть 4
4
Фiнансовi iнвестицiї 25578 5
Зобов'язання -

Компанiї

пiд

спiльним

контролем

Таблиця. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2014р.
Рядок Найменування статтiМатеринська компанiя
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
59

Компанiї

пiд

спiльним

контролем

11

5.18 Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати балансу та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Компанiї не вiдбувалось
подiй, якi б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiяльнiсть.
Голова Правлiння
Головний бухгалтер

В.О Арбузiна
В.М.Слободяник

